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СЕСИЯ І
Отчет за дейността
на Националните Референтни центрове по инфекции
с отражение за общественото здраве за 2018 година.
НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР
NATIONAL REFERENCE CENTER „RESPIRATO RY
„РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛОЗА“ INFECTIONS AND TUBERCULOSIS“ – ANALYSIS
– АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2018–2019
OF ACTIVITY IN 2018–2019
Н.Корсун, Е.Бачийска, М.Николова, А.Курчатова, Н.Бранкова,
В.Левтерова, И.Томова, А.Дечева, С.Панайотов, С.Ангелова,
А.Минкова, Н.Владимирова, Ю.Атанасова, С.Йорданова,
Я.Тодорова, А.Байкова, И.Григорова, С.Волева, И.Трифонова

N.Korsun, E.Bachiyska, M.Nikolova, A.Kurchatova, N.Brankova,
V.Levterova, I.Tomova, A.Detcheva, S.Panaiotov, S.Angelova,
A.Minkova, N.Vladimirova, Y.Atanasova, S.Yordanova, Y.Todorova,
A.Baykova, I.Grigorova, S.Voleva, I.Trifonova

Цел: Анализ на резу лтатите от епидемиологичния и лабораторен
надзор на инфекциите на рес пираторния тракт с в иру сна и бактериална етиология в България.
Материали и методи: Епидемиологич ният анализ на заболяемос тта
от грип/ ОРЗ е изв ъ ршен в ъ з ос нов а на данните от интернет-базирана та Информа ционна с ис тема. П рез с езон 2018/ 19 г. за грипни в ирус и тип
А и В с а тес тв ани 1551 назофарингеални с eкрета на пациенти с грипоподобни заболявания/ ОРЗ. Респираторни проби на 585 деца на възраст
<5 год. и възрастни ≥65 год. са изследвани и спрямо 8 други респираторни вируса. През 2018 г. са извършени микроскопс ки и културелни
изследв ания за туберкулоза на 348 пациента и потвърдителни изследвания на 468 щама, изпратени от цялата страна, както и изследв ания
за лекарств ена чувствителнос т. Осъщес тв ена е видова идентиф ика ция на нетуберкулозните микобактерии (NTM). Чрез интерферон-гама
базиран тест (T.SPOT.TB) е проведено изследване на заразеност с MTB
сред изложени на висок риск лица. Чрез молеку ля рни методи е извършена диагностика за коклюш, паракоклю ш, Chlamydophyla (C.psittaci,
C.pneumoniae) и Mycoplasma (M.pneumoniae) и изследване за носителство на S.pneumoniae. За легионерска болест са изследвани 53 пациента.
Резултати: Грипен сезон 2018/19 г. се характеризира с по-висока
заболяемас т в сравнение с предишния сезон, ко-цирку лация на грипни вируси A(H1N1)pdm 09 и A(H3N2), доказани в 372 (24%) и 190 (12%)
проби, съответно и липса на циркулация на В вируси. Сред негрипните вируси РСВ е най-чес то доказв ан – 89 (15%). Изолирани са 43 щама
M.tuberculosis сomplex и 7 щама NTM; 380 щама са потвърдени като
M.tuberculosis complex, а 88 щама са идентифицирани като NTM. Общо
25 туберкулозни щама са определени като MDR, от които 1 щам – като
XDR. Сред изследваните лица с висок риск инфекция с МВТ е доказана
при 34 (42,5%) здравни работници, 3 (37,5%) деца и 1 (10%) пациент
с HIV. Положителни резултати за коклю ш, паракоклю ш, C.psittaci и
C.pneumoniae са получени при 133 (22.9%), 10 (6.5%), 1 (1.6%) и 1 (1.6%)
от изследв аните пациенти, съответно. Носителс тв о на S.pneum oniae
е доказано при 438 (67%) изследвани деца на възраст 1–5 год. Легионерска болест е установена при 10 (18.9%) суспектни пациента.
Заключение: Н РЦ „Рес пираторни инфекции и ту берку лоза“ интегрира ус илията на различ ни с пециалисти с цел п о-пъ лното и комплекно проучване на респираторните инфекции и туберку лозата в България.
Ключови думи: грип, РС В, ту берку лоза, коклю ш, паракоклю ш, легионерска болест

Aim : Analysis of the res ults of epidemiologic al and laboratory s urv eillance of
respirat ory tract infections with viral and bacterial etiology in Bulgaria.
Materials and methods: Epidemiologic al analysis of the influenz a/ ARI incidence is done on the bas is of dat a from internet-based inf orm ation systems.
During the 2018/19 seas on, a tot al of 1551 nas opharyngeal sw abs of patients
with influenza -lik e illness/ARI are tested for influenz a type A/B virus es. Respirat ory s pecim ens of 585 c hildren aged <5 y ears and adult s ≥65 years are
also ex amined f or 8 other res piratory virus es. In 2018, mic rosc opic and culture
exam ination for tuberc ulosis of 348 patients and confirm ation tests of 468 TB
strains are perf orm ed, as well as t esting for drug s usceptibility. Species identification of non-tuberculous mycobacteria (NTM) strains is done. Interferon
gam ma-based test (T.SPOT.TB) for TB infection is conduct ed among ex pos ed
individuals. Molec ular testing is perform ed f or pert ussis, parapert ussis, Chla mydophyla (C. psittaci, C. pneumoniae ), Mycoplasm a ( M.pneum oniae ) and S.
pneumoniae. 53 patients are investigated for Legionnaires disease.
Results: I nfluenz a 2018/ 19 s eas on is c haract eriz ed by a higher m orbidit y
of influenz a than in t he previous season, co -circ ulation of influenza A(H1N1)
pdm 09 and A(H 3N2) virus es detect ed in 372 (24%) and 190 (12%) specim ens,
res pectiv ely, and a lack of influenz a B virus es. R SV is f ound in 89 (15%) patient s. M. t uberc ulos is com plex and N T M are det ect ed in 43 and 7 patients,
respectively; 380 strains are confirmed as M.tuberculosis complex, 88 strains
– as N T M. A tot al of 25 T B strains are c haract eriz ed as M D R-T B (1 is XDR ).
Am ong t he high risk pers ons, M BT inf ection is det ect ed in 34 (42. 5%) healthcare workers, 3 (37.5%) c hildren, and 1 (10%) patient wit h HIV. Positiv e res ults
for pert ussis, parapertussis, C. psittaci and C. pneumoniae are obt ained in 133
(22.9%), 10 (6.5%), 1 (1.6%) and 1 (1.6%) of the study patients, respectively.
S. pneum oniae is identified in 438 (67%) c hildren aged 1–5 years. Legionnaire
disease is found in 10 (18.9%) suspect patients.
C onclusions: NR C „Res piratory infections and tuberculosis “ integrates the
eff ort s of v arious experts f or a m ore c om plet e and c om prehens iv e st udy of
respiratory infections and tuberculosis in Bulgaria.
K eywo rds: influenza, respiratory -syncytial virus, tuberc ulosis, pertuss is,
Legionnaires disease
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НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ПО
ИНФЕКЦИИ, ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ
(НРЦ-ИПХВ), АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА,
2018 Г.

NATIONAL REFERENCE CENTER
FOR FOOD- AND WATERBORNE
DISEASES (NRC FWD),
MORBIDITY ANALYSIS, 2018

Л. Николаева-Гломб1 , A. Курчатова1 , И. Райнова1 , М. Карагеоргиев 1 ,
М. Павлова1 , Н. Цветкова1 , А. Стоянова1 , И. Георгиева1 , Е. Тасева1 ,
Н. Бранкова1 , Хр. Даскалов 2 , Е. Гюрова2 , Г. Крумова-Въ лч ев а2 ,
М. Миланов2 , Г. Матева2 , Г. Николов 1

L. Nikolaeva-Glomb1 , А. Кurchatova1, I. Rainova1, M. Karageorgiev1,
M. Pavlova1, N. Tsvetkova1, A. Stoianova1, I. Georgieva1, E. Taseva1,
N. Brankova1, H. Daskalov2, E. Gyurova2, G. Krumova-Valtcheva2,
M. Milanov2, G. Mateva2, G. Nikolov1

1 Национален център по заразни и паразитни болести
(НЦЗПБ), София
2 Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ)

1

ЦЕЛ: Анализ на заболяемос тта от инфекции с х ранителен и в оден
произход в България за 2018 г.
МАТЕРИАЛИ/МЕТОДИ: Използв ан е годишният анализ на отдел „Епидемиол огия“ и данните на отделите „Микробиология“, Вирусология“ и
„Паразитол огия“ на НЦЗПБ и данните на Национален център по безопасност на храните в НДНИВМИ. Анализът е по нозологич ни единици
съгласно изискванията на Наредба № 21/18.07.2005 г. на МЗ.
РЕЗУЛТАТИ: П рез 2018 г. ч ревните инфекции заемат 35, 01% от регистрираните с лу чаи на ос три заразни болес ти по х ората в с траната.
Водеща остава групата на острите ентероколити и гастроентерити
(81, 38% от вс ички инфекциозни чрев ни заболявания). Регис трирани с а
24 с мъ ртни с лу чая, което е с 2 п о-малко в с рав нение с 2017 г. (26, 67%
от в с ич ки поч инали от заразни болес ти). Общият леталитет за ч рев ните инфекции е 0, 14%. Заболяемос тта е както с ледв а: боту лизъ м –
няма регистрирани заболели, гастроентерит/ ентероколит – 194,38%000
(206,28% 000 през 2017 г.), шигелоза – 3,33%000 (4,34%000 през 2017 г.), йерсиниоза – 0,13%000 (0,24%000 през 2017 г.), кампилобактериоза – 2,72%000
(2,76%00 0 през 2017 г.), колиентерити (ешерих иози) – 4,35%000 (3,38%0 00
през 2017 г. ), с алмонелоза – 8, 31% 000 (11, 21% 000 през 2017 г). П рез 2018
г. няма регис трирани заболели от инфекции, предизв икани от Е. C oli,
продуциращ и Shiga/Vero токсини. Pегистриран е 1 заболял от коремен
тиф от облас т Варна. Заболяемос тта от ротавиру с на инфекция е с
тенденция за намаление (25,62%000 в сравнение с 40,52%0 00 през 2017
г.). Екстензинв азията на гиардиазата е 0,26% (0,26% през 2017 г.) от
общо 405 885 изследв ани лица за тази паразитоза. Обхванатите деца
от организирани детски колективи са общо 139 999, от които 333 са
диагнос тицирани с гиардиаза. През отчетната година не са съобщени
положителни за критпос порид иоза лица. В НЦБХ на НДНИВМИ се отбелязв а устойчив о нараств ане на броя на пробите за изследв ане по
отношение на някои от опасните хранителни патогени. Най-чес то в
хранителни продукти се изолира S. Infantis, S. Typhimurium и S. Enteritidis.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Анализъ т на данните показв а, че през 2018 г. общият
брой заболели и заболяемос тта от чревни инфекции намаляв а в сравнение с 2017 г. съответно 16840 случая, заболяемос т 238,86% 000 през
2018 г. и 19087 случая и заболяемост 268,76%000 през 2017 г.
Ключови думи: инфекции предав ани с храни и води, анализ, заболяе мост.

OB JEC TIVE. To analyz e the incidenc e rate of food- and w aterborne infections
in 2018.
MATERIALS AND METHODS. T he annual report of t he Epidemiology D epart ment and the data obtained from t he M icrobiology, Virology and Parasitology
Deapratments of NCI PD and from T he N ational Center f or Food Safety at the
NDSR VMI were us ed to perform the analysis. The analysis inc ludes the infec tions according to Ordinanc e № 21/18.07.2005 of the Ministry of Health.
RESULTS. In 2018, ent eric inf ections c om pris ed 35, 01% of the t ot ally registered ac ute inf ectious dis eas es am ong hum ans in Bulgaria. Acut e enterocolitides and gastroenteritides remain t he leading ent eral inf ections (81. 38%). In
2018, a t ot al of 24 deat hs w ere registered, t hat is 2 c as es les s as com pared to
2017 (26. 67% of all deat hs of infectious diseas es or 0. 14% cas e fatality rate).
Incidenc e rate of enteric infections is as follows: no botulism, gastroenteritis/
enterocolitis 194.38% 000 (206.28% 000 in 2017), shigellosis 3.33%000 (4.34%000
in 2017), yersiniosis 0.13% 000 (0.24%000 in 2017), campylobacteriosis 2.72%000
(2.76%000 in 2017), colienteritis (escherichiosis) 4.35%000 (3.38%000 in 2017),
salm onellosis 8.31% 000 (11.21% 000 in 2017). Infections caus ed by Shiga/Vero
toxin producing Е. coli were not registered in 2018. One c ase of typhoid fev er is
registered in Varna. Incidence rate of rotaviral gastroenteritis shows a decreas ing trend – 25.62%000 (40.52%000 in 2017). Ext ens e invasion of giardiasis was
0. 26% (0. 26% in 2017) am ong all 405 885 pers ons inv estigat ed f or ent eric
parasit es. The number of investigat ed c hildren from kindergart ens w as 139 999
and 333 am ong them w ere positiv e. N o cry pt os poridios is c as es w ere regis tered. A st able inc reas e in the nuber of s am ples s ent to The N ational C ent er
for Food Safety at ND SR VMI is regist ered. S. Infantis, S. Typhim urium and S.
Enteritidis were the most often detected pathogens.
C ONC LU SION. The incidenc e rat e of ent eral infections in 2018 dec reases as
compared to 2017 – 16840 c ases and morbidity 238. 86% 000 ; and 19 087 cases
and morbity 268.76% 000 , rexpectively.
Кey words: food- and waterborne diseases, analysis, incidence rate.
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ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН
ЦЕНТЪР ПО МИКРОБНА ЛЕКАРСТВЕНА
РЕЗИСТЕНТНОСТ И АНТИБИОТИЧНА
КОНСУМАЦИЯ

REPORT FROM
THE NATIONAL REFERENCE CENTER
FOR MICROBIAL DRUG RESIST ANCE
AND ANTIBIOTIC CONSUMPTION

И.Н. Иванов 1, М. Недялков 1, K. Иванова1, И. Филипова 1, Н. Корсун1, И.
Алексиев 1, С. Ангелова1, Т. Тенев 1, Р. Харизанов 1, И. Кафтанджиев 1, Н.
Владимирова1, Е. Добрева1, Р. Христова1, В. Добринов 1, С. Събчева2, Х.
Даскалов3 , Т. Кантарджиев1

I.N Ivanov1, М. Nedyalkov1, K.Ivanova1, I. Philipova1, N. Korsun1, I.
Alexiev1, S. Angelova1, T. Tenev1, R. Harizanov1, I. Kaftandjiev1, N.
Vladimirova1, E. Dobreva1, R. Hristova1, V. Dobrinov1, S. Sabtcheva2,
H. Daskalov3, T.Kantardjiev1

1 Национален Център по Заразни и Паразитни Болести,
гр. София
2 Университет ск а специализирана болница за активно
лечение по онкология, гр. София
3 Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицинск и институт, гр. София

1 National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia
2 University Specialized Hospital for Active Treatment
in Oncology, Sofia
3 National Diagnostic and Research Veterinary Institute, Sofia

Националният референтен център по микробна лекарс тв ена резис тентнос т и антибиотич на конс у мация интегрира задъ лбоч ени проуч ванията на специалисти в областта на лекарствената резистентнос т при бактериални, гъ бич ни, в ирус ни и паразитни прич инители на
инфекции в обществ ото, болничните зав едения и проблемни изолати в
селс кото стопанс тв о и х раните. От националната с ис тема за надзор
на етиологичната с тру кту ра на инфекциите, бактериалната резис тентнос т и антибиотич ната консу мация в Б ъ лгария – BulST AR ще с е
предс тавят пос ледните тенденции обобщени за 2018 година и оформени с лед анализ на годишните отч ети на над 150 микробиологич ни
лаборатории в страната. Съ браните данни зас ягат и въ прос и св ъ рзани
с наблюдав аните необичайни фенотипове при конкретни двойки микроорганизъ м/ антибиотик и прав илното им интерпретиране. Анализират
се възможностите за тяхното отстраняване в бъдещата ни рутинна
дейност.
В тази в ръ зка и с цел с инхронизиране на работата на микробиоло гич ните лаборатории с Ев ропейските изис кв ания, ще с е отдели време да с е разяс нят нач ините на електронно отч итане на предс тоящи я
пъ рв и цикъ л на в ъ ншния контрол на кач ес тв ото. Ще обс ъ дим пов тарящите с е грешки на уч ас тниците в интерпретацията на в родената
резистентност, както и неприложимостта на даден антибиотик за
леч ение на конкретен прич инител. Ще с е обсъ дят пов тарящите с е и
чес ти проблеми при електронното отч итане на контрола и докладв ането п о BulST AR. Ще с е диску тират наскоро пу блику в аните промени и
новости в европейския стандарт EUCAST.
Ще бъ дат докладв ани пос ледните национални данни за нив ата на
антиретровирусна резистентност при HIV, резистентността към
против огрипни, против о -х епатитни и антипаразитни препаратати,
както антимикотич ната резистентност.
Ключови думи: BulSTAR, микробна резистентност, EUCAST

СЕСИЯ І ОТЧ Е Т

ЗА ДЕЙН О С ТТ А

The N ational Reference C enter for Microbial D rug Resist anc e and Antibiotic
C ons um ption int egrat es in-dept h st udies f rom s pec ialists in the field of drug
resistanc e in bact erial, fungal, viral and paras itic agents inv olved in inf ections in
the com munity and hospit als as well as antimicrobial resistanc e in the agriculture and food industry. T he N ational surveillance syst em of etiologic al struct ure
of infections, bact erial resist anc e and antibiotic c ons um ption in Bulgaria – BulSTAR presents with t he lat est trends s umm arized up to 2018 and after analys is
of annual reports of m ore than 150 microbiology laboratories. Collected data
address the issues relat ed to the registered unus ual phenotypes in specific bugdrug c om binations with res pect to c orrect interpretation. T he m eans to avoid
misinterpretation in our future routine work will be discussed.
In this context and in order to sync hronize t he work of mic robiologic al laboratories wit h European requirem ents, guidelines for the electronic reporting with
respect to t he upcom ing first round of External c ont rol of the Quality Management
System will be disc ussed. We will elaborat e on the repetitiv e misinterpretation of
intrinsic resistance, inapplicability of a giv en antibiotic to treat spec ific inf ections
and w hat t o report w hen t here is ins uffic ient dat a f or an antibiot ic in EUC AST.
The frequent problems assoc iated with the electronic reporting in BulSTAR will
be pres ent ed and disc uss ed. The recent major c hanges and nov el cat egories in
EUCAST will be presented and discussed.
The lat est national dat a on the rates of antiretroviral res istance in HIV, antiinfluenz a and anti-hepatitis drug res istance, as w ell as antif ungal and antiparasitic resistanc e will be reported.
Keywords: BulSTAR, microbial resistance, EUCAST.
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ЗООАНТРОПОНОЗИ С ЕПИДЕМИЧЕН РИСК,
НОВИ ИНФЕКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА
БИОРИСКА -2018 (НРЦ ЗЕРНИ-УБ)

NATIONAL REFERENT CENTER
OF ZOONOSES WITH EPIDEMIC RISK,
NEW INFECTIONS AND BIOHAZARD
MANAGEMENT – 2018 (NRC ZERNI-BM)

Т. Кантарджиев, И. Томова, Р. Ненова, И. Христова, И. Райнова,
И. Иванов, П. Генова, Е. Георгиева, Н. Корсун, В. Толчков, Е.
Панайотова, И. Трифонова, С. Ангелова, И. Кафтанджиев, Е.
Кънева, А. Младжова, Н. Миткова, М. Николова, Т. Лазарова, В.
Левтерова, И. Симеоновски

T. Kantardjiev, I. Tomova, R. Nenova, I. Christova, I. Rainova,
I. Ivanov, P. Genova, E. Georgieva, N. Korsun, V. Tolchkov, E.
Panayotova, I. Trifonova, S. Angelova, I. Kaftandjiev, E. Kaneva,
A. Mladjova, N. Mitkova, M. Nikolova, T. Lasarova, V. Levterova, I.
Simeonovski

Национален Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ)

National Center of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD)

Зооантропонозите с а голяма гру па инфекции, вклю чително заболя в ания прич иняв ащи епидемич ни взрив ов е с тежки пос ледс тв ия за обществeното здрав еопазв ане. П рич инителите на някои зооантропонози
са микроорганизми от Рис ков и Гу пи 3 и 4, а ч ас т от тях бих а могли да
се използв ат като биотерорис тич ни агенти. У прав лението на биориска, особено ако произтича от такива патогени е от критично значение. Процес ите на глобализация от една страна, както и имиграционния
натиск от друга изисква особено внимание към способността ни за
диагнос тика и реакция на нов ооткрити, нов опояв яв ащи се или в нос на
екзотични за България инфекции.
През 2018г Н РЦ ЗЕРНИ -У Б поддържаше готов ност за своев ременна
и компетентна реакция при необх одимос т от детекция на потенциални
биотерорис тич ни агенти. Н яма потвъ рдени с лу ч аи на антракс при х ора
в с траната. П ри изс ледв ане на 138 пациента бе диагнос тициран 1 нов
случай на бруцелоза. През 2018г с а диагнос тицирани 2 епидемиологич но
несв ързани с луч ая на ту ларемия. За годината бяха диагностицирани 2
с луч ая на ККХТ и 7- на ХТ БС. Отч ита с е скок в лабораторно доказаните
с луч аи на Западно-Н илс ка трес ка – 15 заболели, от които 2 с фатален
изх од. П рез 2018 г. с а диагнос тицирани 26 пациента, в кл. в етеринарни
специалисти, с ос тра Ку -треска в 7 региона на страната. П рос ледени
са и 3 пациента с х ронич на форма на инфекцията с развитие на ендокардит. За годината с а диагнос тицирани 45 пациента с трих инелоза.
Регис трирани с 4 в зрив а на заболяв ането в облас тите Б у ргас (2), Ру с е
и С молян. Регистрирани с а 200 с лу чая на ехинококоза, което отново ни
пос тавя с ред „в одещите“ в тов а отношение Eв ропейски с трани. Специалисти на Н РЦ ЗЕРН И -У Б с а у ч ас тв али актив но в разработв ането
на нау ч ни тематики, методич ни указания за мрежата, наредби на М З,
експертни съвети. Активно е и сътрудничеството към съответните
мрежи на ECDC и WH O. НРЛ в със тава на Н РЦ ЗЕРНИ-УБ, успешно уч аств ах а в между народни сх еми за оценка кач ес тв ото на диагностика на
зооантропонозни инфекции при х ора. Във връ зка с повишав ане кв алификацията на медицинските специалисти са пров едени ку рс ове по всички
специалности в инфектологията. Разнообразната дейнос т на НРЦ ЗЕРНИ-У Б през изтеклата година бе популяризирана чрез редица пу бликации
и участия в и конгреси.
Ключови думи: зооантр опонози, нов и инфекции, у прав ление на биориска

Zoonos es are a large group of inf ections, including dis eas es that may caus e
outbreaks with sev ere public health consequences. The caus ative agents of
some z oonos es are mic roorganisms from Risk Groups 3 and 4 and several of
them could be us ed as biot erroristic agents. Biohaz ard m anagem ent, espec ially
if deriv ed from suc h pathogens is crucial. The globaliz ation and the rec ent immigration pressure tow ards our country, require s pecial attention on the diag nostic and res ponding abilities of the Public H ealth System wit h foc us on newly
discovered, re-emerging or imported exotic infections.
In 2018, NRC ZERNI-BM maintained preparedness for timely and competent
reaction for detection of potential biot errorist agents. There were no confirm ed
cas es of hum an ant hrax in t he c ount ry. I n a st udy of 138 pat ients, one new
case of bruc ellosis was diagnosed. Two epidemiologic ally unrelated cases of tularemia were found in 2018. Two cases of CCHF and 7 of HFRS were diagnosed.
A ris e in the laboratory-prov en cas es of W est Nile F ever was found – 15 cases,
of whic h 2 wit h fatal outc om e. Twenty-six patients, incl. vet erinary specialists,
wit h ac ut e Q f ev er w ere diagnos ed in 7 c ountry regions during 2018. T hree
chronic Q fev er patients with endoc arditis w ere monit ored. A tot al of 45 pers ons
were diagnos ed with T ric hinellosis. F our outbreaks of this dis ease were reported
in Burgas (2), Russ e and Smolyan districts. There have been 200 c ases of Ec hinoc occosis registered in 2018. Those data again placed us among the „leading“
European countries in this respect.
NRC Z ERNI-BM ex perts participated activ ely in the dev elopm ent of scientific
projects, guidelines for the country, Ministry of Health regulations, expert commissions, etc. They w ere als o activ e collaborat ors to t he respectiv e networks
within ECD C and WH O. NR Ls from Z ERNI-BM participated succ essfully in sev eral international EQAs. The res ults from v arious NRC Z ERNI-BM activ ities during 2018 were present ed in a number of articles and congres s es.
Key words: zoonoses, new infections, biohazard management
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СЕСИЯ І

БАКТЕРИАЛНИ, ВИРУСНИ И ПАРАЗИТНИ
ВЕКТОР-ПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ
В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 Г.

BACTERIAL, VIRAL
AND PARASITIC VECTOR-BO RNE INFECTIONS
IN BULGARIA, 2017

И. Христова, Р. Харизанов, А. Курчатова, Е. Панайотова, И.
Трифонова, Т. Гладнишка, П. Генова-Калу, О. Миков, В. Иванова,
Е. Тасева, Н. Миткова, С. Буковска, И. Райнова

I. Christova, R. Harizanov, A. Kurchatova, E. Panayotova, I.
Trifonova, T. Gladnishka, P. Genova-Kalu, O. Mikov, V. Ivanova, E.
Taseva, N. Mitkova, S. Bukovska, I. Rainova

НЦЗПБ

NCIPD

През 2018 г. бяха регис трирани 599 потвъ рдени с лучая на Лаймска
борелиоза (402 случая за 2017 г.), 229 случая на Марсилска трес ка (180
за 2017 г.) и 47 случая на Ку-трес ка (30 случая за 2017 г.). Доказани
бяха 13 болни с в ирусни хеморагич ни трес ки: 6 случая на Кримска-Конго хеморагична трес ка ККХТ (2 за 2017 г.) и 7 случая на х еморагична
трес ка с бъбреч ен синдром (8 случая за 2017 г.). Регис трирани бяха неочаквано в ис ок брой – 15 болни със Западнонилска трес ка: 8 вероятни
и 7 потвъ рдени случая, както и един пациент с внесена денга инфекция.
Регис трирани са 4 с мъ ртни случая от М арсилска трес ка (3 за 2017 г.),
3 починали от Х ТБ С, 1 починал от ККХТ и 3 поч инали от Западнонилска
треска. Няма регис трирани с мъ ртни случаи от Ку -трес ка и Л аймска
борелиоза. През 2018 г. продъ лжи участието на специалисти от референтния центъ р по в екторни инфекции в Националната програма за
профилактика и контрол на векторно-предавани транс мис ив ни инфекции при хората в Р. Бъ лгария, 2014–2018 г. Във вс ичките 28 области
на страната беше проведен надзор за наличие на азиатс кия тигров комар Aedes albopictus. Ус танов и с е присъ с тв ието му в 21 области, седем от които са новоинвазирани. При 26 пациента беше доказана остра
форма на инфекция от Ку-треска, хос питализирани в различни клиники
на страната. През 2018 г. в страната възникна един епидемич ен в зрив
от Ку -трес ка в 4 села от района на община Габрово. От изследваните
52 жив отнов ъ да и ветеринарн и лекари, 11 лица са с положителни проби
за Ку-треска (PCR и anti-C. burnetii ph. II IgM антитела), като от тях
едно дете на 10 годишна в ъ зрас т. При 3 пациента (двама от София и
един от П левен) беше доказана хронич на форма на инфекцията с развитие на ендокардит. Заболяване от Марсилска трес ка беше ус танов ено
при 19 пациента (17%), от общо 112 изследвани п о метода ЕLISA с оп ределяне на антитела от клас ов ете IgМ и IgG, както и чрез двустъпков
конвенционален РСR. За първи път от дес ет години нас ам не бяха регис трирни случаи на автохтонна висцерална лайшманиоза. Продължава
тенденцията ежегодно да се регистрират и случаи на внос на малария.
През 2018 г. бяха регис трирани 8 с лучая на в нос на малария, от които 7
първич ни и 1 случай на рецидив на малария терциана. По три от случаите прич инители на заболяв ането са P. falciparum, и P. VIVAX (плюс един
рецидив), а в един случай като прич инител е установ ен P. OVALE . Двама
от забо ле лите са български граждани, а останалите петима са чужди
граждани. Случаи на заболяв ане бяха регистрирани на територията на
три области: София (ч етири пъ рвич ни случая и един рецидив), Хасков о
(два случая) и Русе (един случ ай). През годината се регис трираха един
случай на внесена висцерална лайшманиоза при български гражданин живеещ в П ортугалия и три случая на кожна лайшманиоза при мигранти
от Афганис тан. В ОПТМ къ м НЦЗПБ е диагностициран случай на дироф илариоза с периорбитална локализация с прич инител Dirofilaria repens,
при пациентка на 36 г. През 2018 г. беше изпитана ефективността
на 5 репелента, предназначени за защита на хората от кръв осмуч ещи
членестоноги.
Ключови думи: в ектор -пренос ими инфекции, Л аймс ка борелиоза,
ККХТ, Марсилска треска, Ку-треска, висцерална лайшманиоза

A total of 599 confirmed cases of Lyme borreliosis (402 cases in 2017), 229
cases of Mediterranean spotted fever (180 in 2017) and 47 cases of Q-fever
(30 cases in 2017) were registered in 2018. A total of 13 patients with viral
haemorrhagic fevers were detected: 6 cases of Crimean-Congo hemorrhagic
fever (2 in 2017) and 7 cases of hemorrhagic fever wit h renal syndrom e (8
cases for 2017). Unexpectedly high number of patients with West Nile virus
infection – 15 patients: 8 probable and 7 confirmed cases were detected as
well as a patient wit h imported dengue infection. There are no recorded deaths
from Lyme borreliosis and Q fever. 4 deaths from Mediterranean spotted fever,
3 deaths HFRS, 1 death from C C H F and 3 deaths from WNF were recorded.
Specialists from National reference center for vector-borne diseases continue
their activities as participants of the National Program for prophylaxis and c ontrol
of vector-borne infections in Republic of Bulgaria, 2014–2018. A surveillance on
the presence of Asiatic tiger mos quit o Aedes albopictus was conducted in all
the 28 regions of the country. The species w as found in 21 regions, with seven
of them being newly invaded. In 26 patients, an acute f orm of Q fever infection
was demonstrated, hospitalized in different hospit als in the c ountry. In 2018,
one epidemic outbreak of Q fever occurred in 4 villages in Gabrovo. Of the 52
breeders and veterinarians surveyed, 11 individuals had positive samples for
Q fever (PCR and anti-C. burnetii ph. II IgM antibodies), one of them being 10
years old. In 3 patients (two from Sofia and one from Pleven), chronic form of
the infection with endocarditis was dem onstrated. Mediterranean spotted fever
was found in 19 patients (17%), out of a total 112 tested by the ELISA m ethod
(IgM and IgG antibodies) and by two-step conventional PCR. For the first time
in ten years there were no cases of autoc hthonous visceral leishm aniasis.
Imported cases of malaria continue t o appear. In 2018, 8 im ported malaria
cases were registered, caused by P. falciparum (3 cases ), P. VIVAX (3 cases,
and one relaps e) and P. OVALE (one case). Two of the patients are Bulgarians
and 5 foreigners. Malaria cas es are recorded on the territory of three regions:
Sofia (f our primary cases and one relapse), Haskovo (tw o cas es), and Ruse
(one cas e). During the year, one case of im ported from Portugal visceral
leishmaniasis in Bulgarian citizen and tree cases of cutaneous leishmaniasis in
migrants from Afghanistan were registered in the count ry. A case of periorbital
dirofilariasis caused by Dirofilaria repens in a 36-year-old patient was diagnosed
in OPTM at the National Center of Infectious and Parasitic Diseases. In 2018,
effectiveness of 5 repellents designed to protect people from blood-borne
arthropods was tested.
K ey words: vect or-borne inf ections, Lym e borreliosis, CCHF, Mediterranean
spotted fever, Q-fever, visceral leishmaniasis
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НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР
„СЕКСУАЛНО-ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ (СПИ) И
ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ“

NATIONAL REFERENCE CENTER
„SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS (STIS)
AND VIRUS HEPATITIS“

И. Филипова, Т. Тенев, М. Николова, Р. Емилова, З. Иванова, И.
Иванов, Е. Шикова, В. Левтерова, И. Симеоновски, Е. ГолкочеваМаркова, И.Райнова, Н. Цветкова, И. Алексиев, А. Минкова, A.
Курчатова, Н. Владимирова

I. Philipova, T. Tenev, M. Nikolova, R. Emilova, Z. Ivanova, I. Ivanov,
E. Shikova, V. Levterova, I. Simeonovski, E. Golkolcheva-Markova,
I. Rajnova, N. Tzvetkova, I. Aleksiev, A. Minkova, A. Kurchatova, N.
Vladimirova

Националният референтен център (Н РЦ ) по СП И и вирусни хепати ти е съ здаден през 2013 г. и фу нкционално обединяв а експерти от Националната референтна лаборатория по М икози и СПИ, Националната
рефрентна лаборатория Молеку лярна микробиология, Националната
рефрентна лаборатория по И му нология, Н ационалната референтн а
лаборатория Диагнос тика на паразитозите, С екция епидемиология и
надзор на заразните болес ти, Н ационалната рефрентна лаборатория
Хепатитни вируси, Националната рефрентна лаборатория Херпес ни и
Онкогенни в ируси, Н ационалната рефрентна потвърдителна лаборатория по НІV.
Ос нов на цел на Н РЦ по С П И и в иру сни х епатити е ос игу ряв ане н а
интегриран му лтидис циплинарен подход (микробиолози, имунолози,
вирусолози, паразитолози, епидемиолози) при контрола, диагнос тика та, прев енцията, профилактиката и етиотропното леч ение на С ПИ и
в ирус ните х епатити, както и осъ щес тв яв ане на ефектив но в заимо дейс тв ие с М инис терс тв о на Здрав еопазв ането (М З), Регионалните
здрав ни инс пекции (РЗИ ), Ев ропейс кия Ц ентъ р за Контрол и П рофилактика на заболяванията (EC DC) и Световната Здравна Организация
(СЗО).
В тази в ръ зка ще бъ дат обобщени и анализирани резу лтатите от
диагнос тичната дейнос т, иму нологич ният мониторинг и епидемио логичния надзор на най-ч ес то с рещаните с ексу ално предав ани бактериални и в ирус ни инфекци и паразитози през 2017, както и ще бъ дат
обсъдени някои от съвременните тенденции при СПИ в Европа и у нас.

The N ational R eferenc e C ent er for STIs and Viral Hepatitis w as established
in 2013 and f unctionally brings together experts from t he National R eferenc e
Laborat ory f or My cology and STIs, the N at ional R ef erenc e Laborat ory for
Molecular Microbiology, the N ational Reference Laborat ory for Immunology,
National Reference La boratory for Diagnos is of parasit oses, Epidemiology
and s urveillanc e of inf ectious dis eas es unit, N ational R eference Laboratory for
Hepatitis Virus es, National Ref erenc e Laborat ory for Herpes and Onc ogenic
Viruses, National Reference confirmatory laboratory for HIV.
The main objective of the Reference Center for Sexually Transmitted Infections
and Viral H epatitis is t o prov ide an int egrat ed m ult idis ciplinary approac h
(microbiologists, imm unologists, virologists, parasitologists, epidemiologists)
in the c ont rol, diagnosis, prev ention, prev ention and etiotropic treatment of STIs
and viral hepatitis, as well as to implem ent effectiv e int eraction with t he Ministry
of Health, Regional H ealt h Inspections (R HI), European Center for Dis eas e
Control and Preventio n (ECDC) and World Health Organiz ation (WHO).
In this regard, the res ults of the diagnostic activity, immunologic al m onitoring
and epidemiologic al s urveillanc e of t he m ost c om m on s ex ually transm itted
bacterial and viral inf ections and parasit oses in 2017 will be summariz ed and
analyzed as well as some of the current trends in STIs in Europe and in Bulgaria.

ДЕЙНОСТ И НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТ ЕН
ЦЕНТЪР ПО ИНФЕКЦИИ, СВЪРЗАНИ С
МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ (НРЦ-ИСМО)
ПРЕЗ 2018Г.

ACTIVIT IES OF NATIONAL REFERENCE CENTER
OF HEALTHCARE- ASSOCIATED INFECTIONS
(NRC-HAI) IN 2018

Е. Добрева, Н. Владимирова, И.Н.Иванов,
И. Томова, М. Николова, С. Йорданова, Т. Тенев,
Е. Голкочева-Маркова, С. Крумова, Л. Николаева-Гломб,
А. Дечева, М. Недялков, Р. Христова и К. Иванова
Национален Център по Заразни и Паразитни болести
(НЦЗПБ), гр. София

Дейнос тите на Н РЦ -ИС М О за 2018г. с а организирани в клю ч ов и направ ления, св ързани с ежегодния надзор и анализ на ИС МО; молекулярно генетични изс ледв ания на бактериални и в ирус ни прич инители с рис ков
потенциал за здрав ето на пациенти и медицински персонал; прос ледява не на вирусно нос ителство сред медицински лица; обс ледв ане на в ътреболнич ни взривове и проу чвания, относно процесите на с терилизация и
дезинфекция в болнична среда.
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E. Dobreva, N. Vladimirova, I. N. Ivanov, I. Tomova,
M. Nikolova, S. Yordanova, T. Tenev, E. Golkocheva-Markova, S.
Krumova, L. Nikolaeva-Glomb, A. Detcheva, M. Nedyalkov,
R. Hristova and K. Ivanova
National Centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD),
Sofia

The main activities of the NR C-H AI in 2018 are organiz ed in key areas related
to the annual surveillanc e and analysis of the healthcare -ass ociated infection
(HAI); m olec ular-genetic approac hes of bacterial and viral pathogens wit h potential risk for patient and m edical st aff; investigation of hos pit al outbreaks; viral
screening studies am ong healthc are spec ialties and performance of surv eys on
sterilization and disinfection in hospitals.

ОТЧ Е Т ЗА ДЕЙНО С Т ТА

СЕСИЯ І

Извъ ршени са генетични анализи за идентификация и потвъ рждение
на Clostridium difficile, като при амбу латорни пациенти положителен резу лтат е доказан при 11% от изс ледв аните, докато с ред лежащо болни
достига 58%.
Сред 54.5% от предостав ените болнични изолати от страната с
фенотипно доказана резистентност къ м карабапенеми се запазв а тенденцията за широко разпрос транение на клас В карбапенемази. Проучената гликопептидната резистентност сред ентерококи се детерминира от от VAN A генотип при 76% от изследваните изолати.
П родъ лжав ат дейнос тите п о мониториране на въ треболнич ни легионелни инфекции.
Бързата и адекв атна молеку лярна идентификация на вирусни пато гени като етиологич ни прич инители на И С М О е неизменна ч ас т от приоритетните задач и на референтния центъ р. Обследв ан е епидемич ен
в зрив от морбили в облас т Бу ргас и с а потвъ рдени единич ни с луч аи в
гр. Л овеч и гр. София. Определен е иму нния статус срещу морбили на 52
лица от рисков и групи, контактни на потв ъ рдени с лу ч аи на морбили.
Н алич ие на защитен морбили I gG титъ р е доказан при 88% от изс ледваните.
През 2018г. е проследено носителството на HBsA g и anti HCV на
медицински специалисти от различни здравни и лечебни заведения в
страната, и са пр оведен и п роучван ия на и мунитета сре щу хепатит
В вирусна инфекция при 251 души медицински персонал.
Ивършен е микробиологичен контрол на въ здуха в дев ет операционни
зали на три леч ебни зав едения в страната като е ус танов ена по-в ис ока
микробна контаминация от допус тимата. Разработен е алгоритъ м за
приложение на бактерицидни UV лампи, с цел подпомагане на дезинфек ционните мероприятия в медицинс ката практика и намаляв ане рис ка
от възникване на ИСМО.
П рез 2018г. Н РЦ -И С М О осъ щес тв и редица дейнос ти въ в в ръ зка с
фу нкцията на Н Ц ЗП Б като компетентна инс титу ция п о нозокомиалн и
инфекции към ECDC.
Ключови думи: И нфекции, с в ързани с медицинс кото обс лу жв ан е
(ИСМО)

Clostridium difficile genetic analyz es for identification and confirm ation were
perf orm ed as in out patient a positiv e result was f ound in 11%, w hile in hos pitalized patients reached 58%.
The country widespread of class B carbapenemases tendency was maintained in 54.5% of investigated hospital isolates wit h phenotypic ally determine
carbapenem resistance. The glycopeptide resistance was determined by the
VANA genotype in 76% of studied enterococci species.
Continue our activities for monitoring of legionella infections in the hospitals.
The rapid and adequate molecular identification of viral agents as suspected
etiological agents of healthcare-assoc iat ed pathogens is invariably part of the
priority tasks of the referent center. The measles outbreak was investigated from
Burgas region and sporadic confirmed cases in Lovech and Sofia. The immune
status against measles was tested among 52 individuals from risk groups contacted with confirmed measles cases. The presence of protected measles IgG
titer was demonstrated in 88% of investigated.
The carriage of HBs Ag and anti-HC V am ong medical staff and H BV immunity has been studied in 251 individuals from v arious healt hcare facilities in the
country.
The microbiological c ont rol of the air was performed in nine operating theat ers of three hospit als in the c ountry and high m icrobial contamination w as establis hed. An algorit hm f or t he us e of bactericidal U V lam ps w as dev eloped
to help dis inf ection practic es and to prev ent and reduc e healthc are -ass ociated
infections.
In 2018 the NRC -H AI put int o practic e a number of activ ities in regard t o the
NCIPD function as the com petent body for healthc are-assoc iated inf ections to
ECDC.
Key words: Healthcare-associated infections (HAI)

НАЦИОНАЛEН РЕФЕРЕНТ ЕН ЦЕНТЪР
ПО ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ
ИНФЕКЦИИ(НРЦ-ВПИ): ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2018 Г.

NATIONAL REFERENCE CENTER
„VACCINE PREVENTABL E DISEASES“
( NRC-VPD):
ANNUAL REPORT ON THE ACTIVITIES IN 2018
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Цел на годишният доклад е да се предс тав и обобщение на работата
на Н РЦ-ВП И по епидемиологичния и лабораторния надзор, и профилакти ката на ВП И, п о предос тав янето на информация за ВП И къ м с пециали сти в здрав еопазв ането, национални и международни здрав ни организа ции и институции, и към обществото.

СЕСИЯ І ОТЧ Е Т

ЗА ДЕЙН О С ТТ А

Aim of t he Annual R eport is to pres ent a s um m ary of int egrat ed w ork ac tivities of the National Reference Center on Vaccine Preventable Diseases (NRC
–VPD) in the area of the epidemiologic al and laboratory surv eillanc e and prevention of vaccine preventable diseas es, also c omm unication of VPD information to
medical specialists, national and international health instit utions and organiza tions, and to the community.
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Материали и методи: съ брана и обобщена е информацията относ но против оепидемич ната, организационно-методич ната, нау ч ната и
уч ебната дейнос т на отделите на Н Ц ЗП Б, в лизащи в с ъс тав а на Н РЦ.
Съ брана е информация относ но кому никации п о темата за ВП И с у ч ас тието на екс перти от Н РЦ. И зползв ан е и с нимков материал от нау ч ни
форуми и от публикации.
Резултати: И зв ъ ршени с а Анализ на в аксинопредотв ратимите бо лес ти в Б ългария (2017 г.) и Анализ на иму низациите и иму низационния
обх ват с профилактич ни в акс ини в Бъ лгария (2017 г.). Пров еждана е те ку ща референтна лабораторна диагнос тика за доказване прич инители
на ВПИ, подлежащи на лабораторен надзор;
П одготв ени с а и с а разпрос транени информационни материали за
Европейската имунизационна седмица в България (2018).
Реализирана е интензивна с ъв мес тна дейнос т с М инистерс тв о на
здравеопазването, с ECD C и с регионалния офис на С ЗО (напр. изработв ане на раздели от наредби, с танов ища по темата за профилак тика
и контрол на ВП И, подав ане на теку ща и периодична информация от
надзора на ВПИ в страната);
Резу лтатите от науч ната работа п о ВП И с а предс тав ени в бъ лгарски науч ни фору ми (10 доклада), пу блику в ани с а 2 с татии п о темата
за ВПИ.
П реподав ателс ката работа в облас тта на с леддипломното обу ч ение на екс пертите от Н РЦ -ВП И е п о Програмата за С ДО на Н Ц ЗП Б и
вклю ч в а организирането и пров еждането на тематич ни ку рс ове(7) и
индивиду ално обу чение на специалисти по микробиология, в ирус ология,
епидемиология и имунология и алергология.
П рез цялата година, къ м общес твото, основ но ч рез електронни
медии, се предос тав я информация за разпространението на конкретни
ВПИ и за начините за предпазване от тях.
Заключение: Широк обх в ат дейнос ти по отношение контрола, нау ката, преподав ането и обуч ението в облас тта на ВП И бях а пров едени
през 2018 г. Работата на Н РЦ -ВП И допринас я за подобряв ане на епидемиологич ната с иту ация в с траната при вс яка една ВП И, помага на
здрав ните в лас ти при в земането на решения основ ани на доказателств а, при планирането и подобряв ането на ус лу гите и дейс тв ията по
превенция и управление на ВПИ.
Ключови думи: ваксинопред отв ратими болести, надзор, имунизации
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Materials and methods: I nf orm at ion on the prev ent iv e, s cientif ic, educ ation al and m ethodical w ork of all depart ments belonging to the NR C is collected and
summ ariz ed. Inf orm ation relat ed to participation of NRC experts in c omm unica tion activities regarding VPD is als o c ollected. Pict ures from scientific forums
and publications are applied.
R esults: All reported vaccine preventable dis eas es, imm unizations and im munization coverage in Bulgaria for 2017 are analyzed;
R es ult s of routine ref erenc e lab diagnostics of diff erent etiologic al VPI
agents, subject of lab surveillance are summarized;
Inform ation mat erials for European Immunization W eek (EI W) 2018 were
elaborat ed and shared mainly t hrough elect ronic m edia. Activ ities performed in
regard to EIW are collected;
An int ensiv e collaborat ion wit h t he Ministry of healt h, EC DC and wit h t he
regional off ic e of W H O is realiz ed (e.g. c hapt ers of legislat iv e doc um ents,
standpoints on VPD prevention and control iss ues; c urrently and periodically
preparing, and distribution of information issued by t he national VPD s urv eil lanc e); Scient ific w ork on VPI is pres ent ed at nat ional fora (10 reports ) and 2
art ic les are publis hed. T eac hing activ ities of our lect urers are in line wit h the
annual NCIPD Continuous Prof essional Dev elopm ent educ ation programm e for
prof essional training: 7 c ourses w ere carried out as w ell as individual training of
microbiologists, virologists, epidem iologists, imm unologists and allergologists.
Updated inform ation regarding VPD morbidity, prevention and c ont rol measures,
was disseminated to the community regularly within whole year.
Conclusions: Wide range of activities in regard t o VPD c ont rol, sc ienc e,
teaching and educ ation were perf orm ed in 2018. The work of NRC-VPD contributes to im prov e the epidemiologic al situation of each VPD in the count ry; assists
health aut horities in mak ing ev idenc e-bas ed decisions; f orw ard planning and
improving of services, and interventions for preventing / treating VPDs.
Key words: vaccine preventable diseases, surveillanc e, immunizat ions
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ПЕРИОД
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INVASIVE BACTERIAL INFECTIONS –
ETIOLOGICAL SPECTRUM AND ANTIBIOTIC
RESISTANCE – 2-YEARS ANALYSIS
G. Lazarova1,2, H. Djeneva1, D. Rukanova1,
K. Rachkova1, S. Isendzhik2, P. Georgieva2, M. Teneva1,2.
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SUMMARY
Анализирани са данни за бактериални изолати от хемокултури и ликвори
за 2 годишен период от УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ гр. Стара Загора.
За този период са изследв ани общо 459 хемокултури, от които 40 са
положителни (8,71 %). Преобладав ащи микробни видове са: CNS – 10 бр.
изолати (25 %), E. faecalis -5 бр. изолати (12,5 %), Acinetobacter baumannii
u P. aeruginosa – по 4 бр. изолати (по 10 %)
За с ъ щия период с а изс ледв ани общо 238 ликв орни проби, от които
13 с а положителни (5, 5 %). Етиологич ната с тру кту ра показв а преобла даване на Gram отрицателни бактерии: ГОНФ Б ( Acinet obacter baum annii
u P. aeruginos a ) – 4 бр. изолати (30, 7 %) и с ем. Ent erobact eriac eae – 3 бр.
изолати (23 %). С ледв ат L. m onocyt ogenes – 2 бр. изолати (15, 4 %) и
Gram положителни коки – 4 бр. изолати (30, 7 %), от които S. py ogenes –
2 изолата, S. pneumoniaе – 1 изолат и S. aureus – 1 изолат.
Анализирана е антибиотич ната резистентнос т на инв азив ните изолати и серотипов ата принадл ежнос т на някои от тях (S. pneumoniае ).
Ключов и думи: инвазивни изолати, резистентнос т;

D at a on bact erial is olat es from bloodc ult ures and C SF s f or a period of 2
years from patients from the Univ ers ity Hospit al „Prof. Dr. St. Kirkovic h „. Stara
Zagora have been analyzed.
A t ot al of 459 s pec imens of blood w ere ex amined; 8. 71%. w ere positiv e.
Predominant microbial species were as follows: CNS – 10 isolates, E. faecalis
-5 isolates, Acinetobacter baumannii -4 isolates and P. aeruginosa – 4 isolates.
A total of 238 samples of CSF were tested and 5.5% were positive. The
etiological structure shows predominanc e of Gram negative bacteria as follows:
GONFB (Acinetobacter baumannii and P. aeruginosa) – 4 isolates (30.7%) and
Enterobacteriac eae – 3. isolates (23%). There were isolated 6 Gram positive
strains as follows: L. monocytogenes – 2 isolates (15.4%), S. pyogenes – 2
isolates, S. pneumoniae – 1 isolate (7,7 %) and S. aureus – 1 isolate.
The antibiotic resistance of the invasive isolates and serotyping of some of
them (S. pneumoniae) has been analyzed.
Key words: invasive isolates, resistance

ЕТИОЛОГИЧЕН СПЕКТЪР НА ПЕДИАТРИЧНИТЕ
БАКТЕРИАЛНИ УНГ-ИНФЕКЦИИ И ПОДХОДИ В
АНТИБИОТИЧНОТО ИМ ЛЕЧЕНИЕ

ETIOLOGICAL SPECTRUM OF PAEDIATRIC
BACTERIAL ORL – INFECTIONS AND APPROACES
IN THEIR ANTIMICROBIAL TREATMENT

Н. Петров 1, Д. Панайотова 2, Гр. Неофитов 1,
Ш. Тете 2, П. Петров 1, Е. Кьолеян 2
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Цел на настоящето проучване е да анализира спектъра на бактериалните причинители на УНГ инфекции в амбулаторната отопедиатрич-

The aim of the current study is to analyze the spectrum of bacterial pat hogens
of OR L-infections in t he am bulatory ot opaediatric practice, their antimic robial
susceptibility, and indicate the algorithms of their appropriat e treatment.
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на практика, антибиотичната им чувствителност, и посоч и алгоритмите за правилното им антибиотич но лечение.
Материали и методи: Ретроспективен анализ на изолираните микроорганизми от клинич ни УН Г -материали с поред с тандартните процеду ри и антибиотич ната им ч у дс тв ителнос т п о EU C AST за период а
2016 – 2018 г и прилагане на Препоръките за антибиотич но лечение.
Резултати. За 3-годишния период са изолирани 131 щама
Haemophilus influenzaе /водещи причинители от назо-фарингеални секрети/, 135 щама Streptococcus pneumoniae, 90 щама Moraxella catarrhalis,
145 щама β-haemolytic Streptococcus gr. A. (GAS) /водещи причинители
от гърлен секрет/. Най-вис ок относителен дял има резистентнос тта
към Erythromyc in (и Clindam ycin) при стрептококи и M. catarrhalis, и към
co-trimox az ole, при всички видове. Водещи антибиотици в терапията
бяха Amoxicillin/Clavulanic acid, Cefuroxime, както и Penicillin (спрямо GAS).
Изводи: Правилното лечение на УНГ-инфекциите в педиатрич ната
амбулаторна практика се базира на микробиологичното изследване на
клинични материали и насочена антибиотич на терапия.
Ключови думи: прич инители на УН Г -инфекции; антибиотич на чу вс твителност; antimicrobial stewardship

Materials and methods: a retros pectiv e analy sis of the is olated organism s
from clinic al OR L specimens acc ording t he st andard operating proc edures and
their antibiotic susc eptibility by the EU CAST for the period 2016 – 2018, and the
applications of the Guidelines for their usage.
Results. F or t he 3 -y ear period 131 st rains of H aem ophilus influenz aе /
leading pathogens in naso -pharyngeal s ecretions/ hav e been isolated, 135
strains of Strept oc oc c us pneum oniae, 90 strains of M orax ella c at arrhalis,
145 strains of β-haem olytic Streptoc occus gr. A. (GAS) /leading pat hogens in
throat secretions/. Resistanc e towards Erythromycin (and Clindamyc in) had the
highest relative rate in streptoc occi and M. catarrhalis, and to co -trim ox azole,
in all s pecies. Am oxicillin/ Clavulanic acid and C efuroxim e were the leading
antibiotics in therapy, as well as to Penicillin (against GAS).
Conclusions: T he appropriat e treat m ent of OR L-inf ections in paediat ric
am bulat ory practic e is bas ed on Mic robiology inv estigation and t arget ed
antibiotic therapy.
K ey words: pat hogens in ORL-infection; antibiotic susc eptibility; antimic robial
stewardship

ПРОУЧВАНЕ IN VITRO АКТИВНОСТТА
НА АНТИМИКРОБНИТЕ КОМБИНАЦИИ
CEFTAZIDIMЕ-AVIBACT AM, MEROPENEMVABORBACTAM И PLAZOMICIN ВЪРХУ
МНОЖЕСТВЕНО-РЕЗИСТЕНТНИ КЛИНИЧНИ
ЩАМОВЕ ACINETOBACTER BAUMANNII И
PSEUDOMONAS AERUGINOSA

IN VITRO INVESTIGATION
THE ACTIVITY OF CEFTAZIDIM-AVIBACTAM,
MEROPENEM-VABO RBACTAM COMBINAT IO NS
AND PLAZOMICIN ON THE
MULTIDRUG-RESIST ANT ACINETO BACT ER
BAUMANNI AND PSEUDOMONAS
AERUGINOSA STRAINS
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РЕЗЮМЕ

ABSTR ACT

Цел: Да се проучи in vitro чувствителността на множествено –
резистентни /MDR / щамов е Acinetobact er baumannii и Pseudomonas
aeruginosa към ceftazidime-avibactam, meropenem-vaborbactam и plazomicin
Материали и методи: Колекция от 28 MDR щама Acinetobacter
baumannii и Pseudomonas aeruginosa, изолирани от клинични материали с
определена фенотипна и генотипна характеристика. MIC на ceftazidimeavibactam, meropenem-vaborbactam и plazomicin бе определена с помощта
на E-тест / Liofilchem / Italy, съгласно препоръ ките на фирмата производител. Интерпретацията на получените резултати бе извършена
според изискванията на EUCAST 2019
Резултати: Щамов ете A. baum annii с а резис тентни в 100% къ м комбинацията ceftaz idim-avibactam с MIC 24–256g/ L, в 93% къ м мeropenem vaborbact am и в 86% къ м plaz omicin. Щамов ете P. aeruginos a показв ат
чувствителност към комбинацията ceftazidim-avibactam в 50% от
щамовете с MIC от 2–8 g/L, 22% чувствителност към meropenemvaborbactam и plazomicin.
Заключение: Ограничени са възможностите на комбинациите
ceft az idim е -avibact am и m eropenem -v aborbact am като опция за третиране на MD R щамов е A. baum annii за разлика от п о-добрия ефект на of
ceftazidim-avibact am при изс ледв аните щамов е P.aeruginosa. Добавянето
на vaborbactam не подобрява актив нос тта на m eropenem по отношение
на изследваните от нас щамове
Ключови думи: A. baum annii, P. Aeruginos a, c eftazidim -avibact am ,
meropenem-vaborbactam, plazomicin

Aim : To investigat e in vitro t he s ens itivity of MD R Acinetobacter baumanni
and Ps eudomonas aeruginos a strains to ceft azidime -av ibactam, meropenemvaborbactam and plazomicin
Materialsand methods: C ollection of 28 MD R A. baum anni and P. aeruginos a
strains, isolat ed from clinic al sam ples with cert ain phenotypic and genotypic
characteristics. MIC of ceftazidim e-avibactam, meropenem -vaborbactam
and plaz om icin w as det erm ined by E-t est / Liofilc hem / Italy, ac c ording to
manufact urer’s instructions. Interpretation of the Antimicrobial susceptibility
testing was done according to EUCAST 2019 criteria
R esults: A. baum annii strains tested were 100% res istant to the c eftazidim avibactam combination with an MIC of 24 – > 256g/L, to мeropenemvaborbactam in 93% and to plaz omicin – in 86% respectively. T he P.aeruginos a
strains t ested show ed s ensitiv ity to the ceftazidim e-avibact am combination in
50% of t he st rains w ith an MIC of 2–8 g/ L and 22% s ensit ivit y t o m eropenem vaborbactam and plazomicin.
Conclusions: T he c apabilit ies of c eft az idim -avibact am and m erpenem vaborbactam combinations are lim ited as an option for the M DR A.baumannii
strains treat m ent in c ontrast t o the bett er eff ect of c eft azidim -av ibact am
combination in P.aeruginosa strains studied. T he addition of v aborbact am does
not improve the meropenem activity with regard to the strains studied by us.
K ey words: A. baum annii, P.Aeruginos a, ceftazidim-avibact am, meropenem vaborbactam, plazomicin
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ПОЯВА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЕКСТРЕМНОРЕЗИСТЕНТНИ ЩАМОВЕ PROVIDENCIA
STUARTII КАТО ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ПАТОГЕНИ В
ИНТЕНЗИВНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА УМБАЛСМ „Н.И.
ПИРОГОВ“

EMERG ENCE AND DISSEMINATIO N
OF EXTREME-RESIST ANT STRAINS
PROVIDENCIA STUARTII AS NOSOCO MIAL
PATHOGENS IN INTENSIVE CARE UNITS
OF UMHATEM „N.I. PIROGOV“

М. Лесева1, Е. Замфирова1, С. Събчева2, И. Иванов 3,
Ц. Господинова1, Ц. Чалашканов 1

M. Leseva1, Е. Zamfirova1, S. Sabtcheva2, I. Ivanov3,
Tz. Gospodinova1, Tz. Chalashkanov1
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Микробиологична лаборатория, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология;
3
Националната референтна лаборатория „Контрол и мониториране на антибиотичната резистентност“, НЦЗПБ.
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Цел: Да с е х арактеризира появ ата и разпрос транението на въ треболнич ни патогени от в ида Providenc ia st uart ii с екстремна „ин витро“
резис тентнос т къ м антимикробни препарати в У М Б АЛ СМ „Н.И. П ирогов“.
Материали и методи: През прериода 09.2017г – 12.2018г са изолирани общо 106 щама Providencia stuartii от различни клинич ни материали
(хемоку лту ри, трахео-бронх иални секрети, плев рални ексу дати, урокулту ри и дру ги) при 63 пациента от интензив ните отделения на три клиники в Б олницата. И золатите с а идентифицирани с ру тинни методи и
Vit ek-2 C om pact (Bio -M erieux ), а чу вс твителнос тта „ин в итро“ е тес твана по дис ков о-дифу зионния метод на Kirby-Bauer. Продукцията на метало-бета-лактамаза (MBL) е анализирана ч рез метода Mast diskscombi
C arba Plus (M ast Group Lt d). Генетич но изс елдв ане на три изолата е извършено в Националната референтна лаборатория „Контрол и монито риране на антибиотич ната резистентнос т“.
Резултати: В началото на периода на проуч в ане щамов ете с а с интермедиерна ч ув с тв ителнос т „ин в итро“ къ м меропенем и чу вс тв и телни къ м амикацин. В края на периода с е у с танов яв ат дв а фенотипа:
чу вс тв ителни с амо къ м амикацин и напъ лно резис тентни къ м вс ич ки
тес тв ани антимикробни препарати. Молеку лярното изследв ане показа,
че те с а нос ители на кодиращия M BL VІМ ген, отгов орен за резис тентността към карбапенем и.
Заключение: Широкото разпрос транение на множес твено -резис тентни Грам-негативни патогени, причиняващи тежки и трудно леч ими в ъ треболнич ни инфекции, наложи зав ръ щането в клиничната
практика на полимикс инов ия антибиотик колис тин и нарас тв ащата
му у потреба. Едно от неблагоприятните пос ледс тв ия от тов а е селекцията на щамов е от бактериални в идов е с в родена резис тентос т къ м
колистин като нови вътреболнични патогени. Някои от тях, какъвто
е с лу чаят с разпрос транените в У М Б АЛС М „Н.И. П ирогов “ щамов е
Providenc ia st uartii, притежанат множес тв о мех анизми на резис тент нос т и предс тав ля в ат изключ ително с ериозно предизв икателств о за
контрола и терапията на причинените от тях инфекции.
Ключови думи: Providencia st uart ii, колис тин-резис тентни Грам( –)
бактерии.

Aim: To c haract eriz e t he em ergenec e and diss em inat ion of nos oc omial
strains Providencia stuartii wit h extreme „in vitro“ res istanc e to antimic robial
agents in UMHATEM „N.I. Pirogov“.
Materials and Methods: A t ot al of 106 strains Prov idencia st uartii from diverse clinic al specim ens (blood cult ures, tracheo-bronchial s ecretions, pleural
exudat es, urine cult ures and others ) were isolated in 63 patients from intensiv e
care units of three different clinics of the hospit al during the period Sept em ber
2017 – D ecember 2018. The identific ation of the isolat es was done using routine m ethods and Vit ek-2 Com pact (Bio-Merieux) and the „in vitro“ susc eptibility
was test ed by Kirby-Bauer disk-diffusion m ethod. M etal-beta-lact am ase (MBL)
production w as analy zed using M ast disks c om bi C arba Plus m et hod (M ast
Group Lt d). T hree is olates w ere genetic ally explored in the National Ref erenc e
Laboratory for Control and Monitoring of Antibiotic Resistance.
R esults: In the beginning of the study period the strains express ed intermedial susceptibility „in vitro“ to meropenem and susceptibility to amik acin. In the
end of the period two phenoty pes w ere found: one s usceptible only to amik acin
and anot her – f ully resist ant to all antimic robial agents test ed. T he molec ular
assay rev ealed that t he strains carry the M BL-enc oding gene VI M, that is re sponsible for the carbapenem resistance.
C onclusion: T he broad diss em ination of m ultidrug -res istant Gram -negativ e
pathogens causing sev ere and difficult to treat nosoc omial infections forced
ret urn of t he polimixin ant ibiotic colist in to c linical pract ic e and its increas ing
use. An adv erse c ons equenc e of this is t he s election of strains from bacterial
species wit h intrinsic ally res istanc e to c olistin as new nosoc omial pat hogens.
Some of them, as is the c ase w ith the strains Providencia stuartii, diss em inated
in UM HAT EM „N.I. Pirogov“, poss ess m ultiple resist anc e m ec hanisms and are
exclus ively s erious challenge for the control and therapy of the infections they
cause.
Keywor ds: Providencia stuartii, colistin-resistant Gram-negative bacteria.
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ГЛОБАЛЕН МОНИТОРИНГ НА АНТИМИКРОБНАТА
РЕЗИСТЕНТНОСТ ПОСРЕДСТВОМ
МЕТАГЕНОМЕН АНАЛИЗ НА ГРАДСКИ
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – ПРЕДСТАВЯНЕ
НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНАТА ФАЗА
НА GLOBAL SEWAGE PROJECT

GLOBAL MONITORING
OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE
THROUGH METAGENOMIC ANALYSIS
OF URBAN WASTE WATER – RESULTS
OF THE GLOBAL SEWAGE PROJECT
PILOT PHASE

И.Н. Ив анов 1, R. Hendr iksen2 , The Global Sewage Surveillance
project consortium3

I. N. Ivanov1, Hendriksen R.2, The Global Sewage Surveillance
project consortium3

1

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)
Национален институт по храните, Датски технически
университет (ДТУ)
3
The Global Sewage Surveillance project consortium

1

2

2

Увод:. Канализационните с ис теми с а признати за важен източ ник
на ч ов ешки патогени, ос обено в пренас елени райони с лоша инфраструк ту ра. М етагеномното с екв ениране на проби от градс ка канализация и
количес тв еното определяне на гени асоциирани с антимикробна резистентност (АМР гени) и остатъчни антибиотици, комбинирано с епидемиологич ни данни, е нов подх од за определяне на появата и тежестта
на резистентността при определени здрави човешки популац ии.
Проектъ т „Глобален надзор на канализационни води (Global Sew age
Surv eillanc e -GSS)“ се осъ щес тв яв а с подкрепата на С ЗО. Резу лтатите
от него ще пос лу жат като доказателс тв о за прилагане на метагеномн и
подходи, които бих а могли да инициират глобален мониторинг на инфекциозните заболяв ания, включително антимикробната резистентнос т.
Цел: Представ яне на основните резултати от пилотната фаза на
проекта Global Sewage Surveillance с акцент върху данните за България
Материали и методи: Изследв ани бяха композитни проби събирани
непосредствено преди пречистване на канализационни води от 74 големи
градов е в 60 държав и на територията на шест континента. Анализите
са извършени в ДТУ. Използвано е високо продуктивно новогенерационно
секвениране (HiSeq, Illumina), като от всяка проба са генерирани средно
120 млн. прочита (>1.4 Tb). Анализъ т на остатъчните количеств а антибиотици е извършен посредс тв ом течна хроматограф ия и тандемна
масспектрометрия (LC-MS/MS). Извършено е картиране на данните посредством QGIS и спрямо различни икономически индикатори.
Резултати и дискусия: Подобно на резултатите от дру ги м етагеномни проу чв ания едв а 32% от получ ените секвенции бях а отнесени
къ м познати организми като гените ас оциирани с АМ Р въ злизаха приблизително на 0.03%. Н ай -големи колич ества АМ Р гени се регис трирах а
в африканските страни, a най-нис ки в Авс тралия и Нова Зенландия. Да нните соч ат, ч е в ъ преки ус танов ената положителна корелация между
ос татъч ното колич ес тв о от даден клас антибиотици в ъ в в одите и колич ес твото АМ Р гени ас оциирани конкретно с този клас, общата консу мация на антибиотици не корелира с ус танов ените нив а на АМ Р гени.
Преобладаващите гени ус танов ени за Бъ лгария с а предимно асоциирани
с резис тентнос т къ м макролиди (m sr, m ph,erm B), пеницилини (blaOXA
cluster 8) и аминогликозиди [ant (3’’)-I h-aac(6’)-IId], което се наблю дав а и
в повечето страни от ЕС.
Заключение. Н ас тоящето пилотно проуч в ане показв а за пръ в пъ т,
че данните от метагеномния анализ на канализационни в оди в съч етание с епидемиологични, икономически и демографски данни може да бъде
изключ ително информатив ен подх од за за открив ане, контрол, предотвратяв ане и прогнозиране на инфекциозни заболяв ания при хората.
Ключови думи: метагеномен анализ, антимикробна резистентност, антибиотици

16

National Center of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD)
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3
The Global Sewage Surveillance project consortium

Introduction:. Sew er syst ems are rec ogniz ed as an im portant s ourc e
of hum an pat hogens, es pecially in c row ded areas wit h poor infrast ruct ure.
Metagenome s equencing of sam ples from urban s ewage and quantification
of genes assoc iated with antimicrobial resistance (AMR genes) and res idual
antibiot ics c om bined w it h epidem iologic a l dat a, is a new approac h for
determining the incidence and sev erity of resistanc e in c ertain healthy human
populations.
The „Global Sew age Project“ (Global Sew age Surv eillanc e-GSS)“ is
supported by the WH O. The res ults will s erv e as proof of concept for application
of met agenomic approac hes that c ould initiat e global monitoring of infectious
diseases, including antimicrobial resistance.
Objective: Pres entat ion of the m ain res ults of t he pilot phas e of t he Global
Sewage Surveillanc e focusing on data for Bulgaria
Materials and methods: Composite samples of sewage were collected
immediately prior to purification from 74 cities in 60 countries within six
continents. All assays w ere perform ed in DTU. Using high throughput sequencing
(HiSeq, Illumina), from eac h sample were generated an average of 120 million
reads (> 1. 4 T b). T he analysis of ant ibiotic residues w as c arried out by liquid
chromat ography and tandem mass spectrometry (LC -M S / MS). Mapping of
dat a w as perf ormed by a QGI S and t o v arious ec onom ic and dem ographic
indicators.
Results and discussion: Similar t o ot her m et agenomic studies only 32 %
of the obtained s equences were ref erenc ed t o know n organisms w hereas as
genes ass oc iat ed wit h AM R am ount ed t o approxim at ely 0. 03%. T he m ost
abundant AMR genes w ere registered in Afric an c ountries, a low est in Australia
and N ew Zealand. The dat a s how that although a positive correlation between
the residual quantity of a given class of antibiotics in the water and the amount
of AM R genes ass oc iat ed w ith t his partic ular class w as obs erv ed, t he t otal
cons um ption of antibiotics does not correlat e with established levels of AMR
genes. Dom inant genes ident ified f or Bulgaria w ere m ainly ass oc iat ed wit h
resistanc e to mac rolides (ms r, mph, erm B), bet alact ams (blaOXA cluster 8)
and aminoglyc os ides [ ant (3’’)-I h-aac(6’) – II d], w hic h is als o s een in m ost EU
countries.
Conclusion. T his pilot study shows for the first time that data from
metagenomic analysis of sew age combined wit h epidemiologic al, ec onom ic
and dem ographic data can be v ery inform ative approach f or det ection, control,
prevention and prediction of infectious diseases in humans.
Keywords: metagenom e analysis, antimicrobial resistance, antibiotic s
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Инфекции на респираторния тракт

БЪРЗА СИНДРОМНА МИКРОБИОЛОГИЧНА
ДИАГНОСТИКА НА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ
С МУЛТИПЛЕКСЕН PCR

RAPID SYNDROME MICROBIOLOGICAL
DIAGNOSIS OF RESPIRATO RY INFECTIO NS
BY MULTIPLEX PCR

М. Мурджева1,2,3, Г. Ленгерова1, Й. Калчев 1,2, П. Гарджева1,2, Е.
Христова4

M. Murdjeva1,2,3, G. Lengerova 1, Y. Kalchev1,2, P. Gardjeva1,2, E.
Hristova 4

1

Катедра Микробиология и Имунология, Фармацевтич ен
факултет, Медицинск и Университет – Пловдив
2
Лаборатория по Микробиология, УМБАЛ „Св. Георги“–
Пловдив
3
Технологичен център по спешна медицина-Пловдив
4
Катедра Социална медицина и обществено здраве, Факултет
по Обществено здраве, Медицински Университет – Пловдив

1

Цел: Да с е анализират въ зможнос тите за бъ рза микробиологичн а
диагнос тика на респираторни инфекции чрез мултиплекс ен PCR.
Материали и методи: 83 клинични материала (гъ рлен, назофарингален
секрет, храчка, ендотрахеален и БАЛ ) от пациенти на УМБАЛ „Св. Георги“
– Пловдив бяха изследвани микробиологично с два панела на мултиплексен
PCR (FilmArray, BioMerieux). Чрез FilmArray Respiratory Panel се доказват
от една проба за 70 минути ( едноврем енно) 17 вируса и 3 бактерия. С
FilmArray Pneumonia panel освен 15 бактерии, 8 вируса и 3 атипични бактерии, могат да се установят и 8 гени за резистентност към антибиотици. Резултатите бяха сравнени с рутинни микробиологични методи.
Резултати: Всички постъпили материали бяха от хоспитализирани
пациенти, селектирани по клинико-лабораторни данни и симптоми за
дихателна инфекция от горни и/или долни дихателни пътища. С респираторния панел бяха изследвани 53 гърлени или назофарингеални секрета от
пациенти на средна възраст 19.0 ±3.37 години. При 32 (60,38 %) се доказа
патоген, като при 7 (21,87%) се установи повече от един. Най–често доказаните микроорганизми бяха Human Rhinovirus/Enterovirus (29.6 %), RSV
(29.6 %), Influenza A virus (22.2 %) и B. pertussis (7.4%). С другия панел бяха
изследвани 30 проби (ендотрахеален секрет, храчка или БАЛ) от пациенти
с данни за пневмония и средна възраст 41.66±5.45 години. При 24 бяха
доказани патогени. mPCR Pneumonia panel доказа 34 (73,9 %) бактерии и
12 (26.1 %) вируси от положителни материали. В 44% резултатите се
потвърдиха със стандартните микробиологич ни методи. Най-честите
бактериални причинители бяха P. aeruginosa (12.5 %), S. pneumoniae (10.4
%), S. aureus (10.4 %), H. influenzae (7.7 %), а от вирусите- H uman Rhinovirus/
Enterovirus (14,6 %) и Adenovirus (6.3 %). При 13 (43,3 %) болни се доказа повече от един патоген. В 14 с луч ая PC R показа налич ие на гени за антибио тична резистентност, 10 от които бяха потвърдени културелно.
Заключение: Му лтиплекс ният PCR е с по-в ис ока чу вс тв ителност,
срав нена с ку лту релните методи. Въ зможността за бъ рзо комплекс но
изс ледване на вируси и бактерии улес нява избора на адекв атна терапия
и ненужното използване на антибиотик при вирусни инфекции.
Ключови думи: му лтиплексен PC R, респираторни инфекции, гени за
антибиотич на резистентнос т

Aim: To analyz e t he possibilit ies f or rapid microbiologic al diagnost ics of
respiratory infections by multiplex PCR.
Materials and Methods: 83 clinical materials (throat secretion,
nas opharyngeal sec retion, sputum, endotrac heal and BAL) from patients of „St.
George“ Univers ity Hos pital - Plov div w ere t ested with tw o panels of m ultiplex
PC R (Film Array, BioM erieux). 17 virus еs and 3 bacteria c an be detect ed
sim ult aneously from eac h s pecim en f or 70 min wit h Film Array R es pirat ory
Panel. In addition to 15 bacteria, 8 virusеs and 3 aty pic al bact eria, 8 genes for
resistanc e to antibiotics c an be identified wit h FilmArray Pneum onia Panel. The
results were compared with routine microbiological methods.
Results: All test ed s pec im ens w ere from hos pit aliz ed pat ients w ho w ere
select ed f or c linical-laboratory data and sy mptoms of res pirat ory infection from
the upper and/ or low er res piratory tract. Fifty thr ee throat or nasophary ngeal
sw abs c ollect ed from patients of m ean age 19. 0 ± 3. 37 y ears w ere ex am ined
wit h t he R es pirat ory Panel. One pat hogen w as f ound in eac h of 32 (60. 38%)
cases, whereas more than one was detected in 7 (21.87%). The most
comm on mic roorganisms were Human Rhinovirus/ Ent erovirus (29.6%), RSV
(29. 6%), Influenza A virus (22.2%) and B. pert ussis (7.4%). T hirty specim ens
(endotrac heal sec retions, sput um or BAL) of patients suspicious for pneumonia
and m ean age 41. 66 ± 5.45 years were t ested wit h the other panel. Pathogens
were detect ed in 24 s am ples.. mPCR Pneumonia panel det ected 34 (73.9%)
bact eria and 12 (26. 1%) v irus es from positiv e s pecim ens. T he res ult s w ere
confirmed in 44% wit h standard mic robiologic al m ethods. T he most c omm on
bacterial pathogens w ere P. aeruginos a (12.5%), S. pneum oniae (10.4%), S.
aureus (10.4%), H. influenzae (7.7%) while viruses were Human rhinovirus
/ Enterovirus (14.6%) and Adenovirus (6.3%). More than one pathogen was
detected in 13 (43.3%) patients. In 14 cases, PCR revealed the presenc e of
antibiotic resistance genes, 10 of which were confirmed with culture procedures.
Conclusion: Multiplex PCR has higher sensitivity compared to culture
methods. The possibility for rapid and complex identification of viruses and
bacteria facilitates the choice of adequat e therapy and unnecess ary use of
antibiotics for viral infections.
Key words: multiplex PCR, respiratory infections, antibiotic resistance genes.
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СЪВРЕМЕННИ ИМУНОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ
ЗА МОНИТОРИНГ НА MTB ИНФЕКЦИЯТА –
ПРЕДИМСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ

IMMUNOLOGY OF MTB INFECTION:
THE CONTEMPORARY DIAGNOST IC
CHALLENGES
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Увод. Латентната MTB инфекция (LTBI) засяга над една трета от
св етов ното нас еление, с 10% рис к от разв итие на заболяв ане, нараств ащ знач ително в ус лов ия на иму нен дефицит. Чес тотата на нов и
инфекции у нас ос тав а над с редната за Ев ропа. Широко използв аните
интерферон -гама базирани тес тов е (I GR A) с е отлич ав ат с в исока специфичност, но прогностич ната им стойност е несигурна.
Цел. Да с е оцени приложимос тта на I GR A от пос ледно поколение за
мониториране на МТВ инфекцията при различ ни категории пациенти.
Материал и методи. Анализирани с а данни на Н РЛИ, Н Ц ЗП Б за пе риода 2015 – 2019 г., от скрининг на здрав ни работници в риск (ЗР, n=
559) или изс ледв ани п о клинич ни показания пациенти (n= 342) с T -Spot
(Oxford Immunotec), QuantiFERON-TB Gold In-Tube test (QFT-GIT) и QFT- Plus
(Qiagen).
Резултати.Честотата на MTB инфекция варира от 38 – 40% при ЗР
до 17% при нов ооткрити HI V+ лица и 15% при ос таналите, изс ледв ани
п о клинич ни показания. При ЗР с пов еч е от едно изс ледв ане (n=136) се
ус танов яв а знач ителна ч ес тота на рев ерс ия (7%) и конв ерс ия (15%).
Резу лтатите от QF T-GI T при ЗР с е разпределят в 4 подгру пи п о колич е ств ото измерен I FN γ, без в ръ зка с продъ лжителнос тта и актив нос т та на инфекцията или приложен ата MT B-с пецифич на терапия. T B1- и
TB2-специфич ната IF Nγ секреция (QFT- Plus) не разгранич ав а групите с
актив на T B (n=32), продъ лжителна (n= 15) или скорошна LTBI (n=14).
Съ щото с е отнас я за съ отношението T BAg/ M. П о -в ис ок дял дис кор дантни T B1 и T B2 отгов ори с е у с танов яв ат при АТ В. С T-s pot с е ус танов яв а п о- ч есто преобладав ащ отгов ор къ м CF P10 (31%) отколкото
към ЕSAT 6 (18%).
Заключение. I GR A тес тов ете с а у добни и с рав ними за целите на п ериодич ен скрининг. Задъ лбоч ената прогноза, в т.ч. за необх одимос тта
и ефекта от с пецифич на терапия изис кв ат вклю ч в ането на маркери на
в родения и адаптив ен протектив ен иму нен отгов ор къ м M T B антигени, характерни за различини фази от развитието на инфекцията.
Благодарности: Т ов а проу чв ане е финанс ирано от Ф Н И по проект
ДН13/1/14.12.2017

Background. One t hird of t he w orld population is estim at ed t o hav e lat ent
T B inf ect ion (LT BI), w it h 10% lif etim e risk f or act iv ation, w hic h increas es
considerably in cas e of im mune deficiency. Bulgaria remains a high -priority
European c ountry to stop TB. T he widely applied int erferon-gam ma releas e
assays (IGRAs) are of high specificity, yet their predictive value is uncertain.
Material and m ethods. Screening dat a for highly ex posed healt hcare workers
(H C Ws n= 559) or t est res ults of patient s wit h obs erv ation for MT B inf ect ion
(n= 342) obt ained in NR LI, N CI PD w ith eit her T-Spot (Oxf ord I m m unot ec ),
QuantiFERON-TB Gold In-Tube test (QFT-GIT) or QFT- Plus (Qiagen) in the period
2015 – 2019 г. were retrospectively analyzed.
Results. T he rat e of MT B inf ection v aried from 38 – 40% in HC W s t о 17%
in newly diagnos ed HI V+ individuals and 15% in t he rest of t est ed patient s.
In H C Ws wit h c ons ec utiv e test res ults (n=136), a high s hare of reversions
(7%) and conversions (15%) were establis hed. QFT -GIT res ults from HCWs
were distributed in four s ubgroups according to t he quantity of m eas ured IFNγ,
not ass oc iat ed wit h inf ect ion duration, activ ity, or M T B-s pecific treat m ent.
The patt erns of T B1- and T B2- s pecif ic I F Nγ s ec ret ion (QF T -Gold) did not
disc riminat e bet w een patients wit h activ e T B (n=32), rec ent c ont acts (n=14)
or w it h long-term LT BI (n= 15). T he s am e w as v alid f or t he T BAg/ M ratio. A
higher rate of disc ordant TB1 and T B2 res ponses was establis hed in АТВ. Wit h
T-spot, a prevalent res ponse to CF P10 w as more frequent than to ESAT-6 (31%
vs. 18%).
Conclusions. I GR As are c onvenient and c om parable f or large -sc ale
screening. The reliable prognos is and monitoring of MT B infection including
the need and eff ect of s pec ific t herapy require addit ional m ark ers of innat e
and adaptive imm unity to MT B antigens representativ e for different phases of
infection.
A cknowledg em ent: Supported by researc h grant DN 13/1/14.12.2017, Bul garian National Science Fund.
Key words: MTB infection, IGRA-test
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Цел: Анализ на епидемиологич ните и в иру с ологич ни ос обенос ти на
грипен сезон 2018/2019 г.
Материали и методи: Данните за регистрираните случаи на грип
и ОРЗ в периода от 40-та с едмица на 2018 г. до 9 с едмица на 2019 г. с а
получени от информационната сис тема за сентинелен надзор. В него с а
включ ени общо 227 лечебни заведения за извъ нболнич на помощ, които
обс лу жв ат 381 376 ду ши от вс ички в ъ зрас тов и групи в 28-те облас тни
града на с траната. За оценка на епидемията с а използвани методите
на перс ентилите и в ерижните епидемии. За налич ие на грипни вируси с а
изс ледвани клинични проби (назофаренгиални секрети) от амбу латор но лекув ани и хос питализирани пациенти с грипоподобни заболявания/
ОРЗ от цялата с трана. Доказв ането и типирането/су бти пирането на
грипните в ируси е изв ършено чрез R eal -tim e RT-PCR реакции. Пъ рвите
доказани в Б ъ лгария грипни в ируси с а с екв енирани в C DC, Атланта и
WHO-CC, Лондон.
Резултати: Грипната епидемия през с езон 2018/ 2019 започ на през
седмица 2/2019 г. и епидемич ният пик беше достигнат през с едмица
4/ 2019 г. Т огава бях а регис трирани 9455 с лу чая на грип и ОРЗ и заболя емост от 247.92 на 10 000 души. В някои области на страната като
Благоев град, Бу ргас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Къ рджали, Кюстендил,
Пазарджик, П лев ен, Разград, Русе, Слив ен, София -град, Тъ ргов ище и Шу мен беше регис трирана много в ис ока интензив ност. От лабораторно
изс ледв аните 1551 клинич ни проби, грипни в иру с и бях а открити в 562
(36%): A(H1N1)pdm09 – 372 (24%), A(H3N2) – 190 (12%). Секвенираните
16 в иру с а A(H 1N 1)pdm 09 попадат в генетич ен клейд 6В. 1. С екв енира ните 9 в иру са A(H 3N 2) принадлежат къ м генетич ни с у бгру пи 3C. 2a1b
и 3C.2a2.
Заключение: Грипната епидемия през с езон 2018/ 2019 в Бъ лгария с е
характеризираше с по-вис ока заболяемос т по време на епидемич ния пик
в с рав нение с предх одните дв а с езона. П о в реме на епидемията цирку лираха вирусите A(H 1N1)pdm 09 и A(H 3N 2) в съ отношение 2: 1. Секв енираните A(H 1N 1)pdm 09 в иру с и попадат в съ щия генетич ен клейд, къ м
който се отнася и ваксиналният вирус A/Michigan/45/2015.
Ключови думи: сентинелен надзор, грип, грипни вируси
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Aim: analy sis of epidemiologic al and virologic al f eat ures of influenz a
2018/2019 season.
Methods: D at a on registered c as es of inf luenz a and ARI during t he period
from 40 w eek 2018 to 9 w eek 2019 are obtained f rom t he inf orm ation sys tem for influenz a and ARI s entinel surveillanc e. A t otal of 227 out patient healt h
care units, s erving 381 376 people of all age groups from 28 regional cities
are included in t he s entinel surv eillance. T he percentile and m oving epidemic
methods are us ed for epidemic evaluation. Clinical specim ens (nasophary ngeal
swabs ) of am bulat ory treated and hospitaliz ed patients wit h influenz a like ill ness/ ARI from the whole c ountry are tested for influenz a viruses. D etection and
typing/subtyping of influenza virus es are carried out by Real Tim e RT-PCR. The
first influenz a viruses det ected in Bulgaria are sequenced in the CDC, Atlant a
and WHO-CC, London.
Results: T he influenz a 2018/ 2019 еpidemic st art ed during t he w eek 2 of
2019 and the epidemic peak was reac hed in week 4 of 2019 wit h 9455 influenz a
and ARI c ases regist ered and 247. 92 per 10 000 population incidenc e rat e.
The int ens ity level was very high in som e regions of t he country: Blagoevgrad,
Burgas, Varna, Vidin, Vrats a, Dobric h, Kardjali, Kjustendil, Pazardjik, Pleven,
Razgrad, Russ e, Sliv en, Sofia city, Targovisht e and Shum en. Out of the 1551
clinic al s am ples laboratory test ed, 562 (36%) were positive for influenz a virus es: 372 (24%) for A(H 1N1)pdm 09 and 190 (12%) for A(H3N2). T he sequenc ed
16 A(H 1N 1)pdm 09 virus es f all int o t he genet ic clade 6B. 1. T he s equenc ed 9
A(H3N2) viruses belong to the genetic subgroups 3C.2a1b and 3C.2a2.
Conclusions: The influenz a 2018/2019 season in Bulgaria was characterised by a higher incidence rate in week 4/ 2019 c ompared to the incidence rate
during the epidemic peak in t he previous tw o s eas ons. D uring the epidem ics
influenz a A(H1N1)pdm09 and A(H 3N2) virus es circulat ed in a 2:1 ratio. The
sequenced A(H 1N 1)pdm09 viruses belonged to the same genetic clade as the
vaccine virus A/Michigan/45/2015.
Key words: sentinel surveillance, influenza, influenza viruses
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Туберку лозата е глобално разпрос транено инфекциозно заболяв ане.
Видъ т Mycobacterium tuberculosis се е разпрос транил и екологич но адап тирал в ъ в вс ички географс ки райони на земята. М играцията е ос нов ен
дв ижещ фактор за разпрос транението на ту беркулозата. М олеку лярно епидемиологичните данни с оч ат, ч е различ ни филогенетич ни гру пи на
Mycobacterium tuberc ulosis са с е адаптирали къ м различ ни общнос ти и
рас и. Ф акторите, които формират локалното биоразнообразие на M.
tuberculosis в даден географски район с а сложни и не добре проуч ени. Н е
е изв ес тно дали генотиповете на Myc obact erium t uberc ulos is, нос ени от
прес елв ащи с е общнос ти, у с пешно с е адаптират в нови географс ки райони и екологични условия.
Целта на нашето изс ледв ане бе да проу ч им екологич ното адаптиране на нов и генотипов е на M. t uberc ulos is нав лизащи в Б ъ лгария с мигриращи общности.
Материали и методи: Ние изследвахме резултатите от сполигои 24 локус но MI RU -VNT R типиране на пов еч е от 750 ч ув ств ителни и
350 му лтирезис тентни щама на M. t uberc ulosis с ъ брани от Б ъ лгария за
пос ледните 15 години. Б яха изс ледв ани документирани масов и миграционни вълни към България от последните 10 века.
Резултати: Н ашите резул тати показаха, че група 4 (Euro-Am eric an)
на M tuberc ulosis е единс твено разпрос транена в България. Изключение
прав ят 2 щама M. BOVIS и 12 щама от група 2 Пекин за които имаме доказателс тв а, че са се разпрос трани ли в страната след 2007 г.
Анализът на доку ментирани мас ов и преселения на цигански общнос ти
от Северозападните части на Индийския субконтинент след 10–12
век, на турци от Ц ентрална Азия през Средновеков ието и скорошни
преселения на арменци, руснаци и африканци през 20 век не са п ов лияли
биоразнообразието на M tuberculosis в Бъ лгария с генотипов е от групи
1, 2, 3, 5, 6 и 7.
О бсъждане: Ние правим закючение, че импортираните в миналото
генотипове на M tuberc ulos is, различ ни от гру па 4, екологич но не с а с е
адаптирали в Б ъ лгария. Н ие изказв аме х ипотезата, ч е миграцията не
е ос нов ен фактор за разпрос транение на ту берку лозата, а локалните
екологич ни фактори имат ос нов на роля за адаптирането и биоразноо бразието на генотиповете на M. tuberculosis в България.
Благодарности: Авторите изказват своята благодарност за финанс ов ата подкрепа на Ф онд „Н ауч ни изс ледв ания“ п о проект ДН 13/ 4
15.12.2017
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THE ECOLOGICAL ADAPTATION
OF MYCOBACT ERIUM TUBERCULO SIS
GENOTYPES AS A DRIVER FOR
TUBERCULOSIS SPREADING

National Center of Infectious and Parasitic Diseases
Faculty of History, Sofia University

Tuberc ulos is is globally s pread. The Myc obacterium tuberculosis species
has s pread and ecologically adapted to all geographic regions on the earth. It is
recognized that migration is a m ajor driv ing force f or the s pread of tuberc ulosis.
Molecular epidemiology data s uggest that various phylogenetic groups of Mycobacterium tuberculosis have adapted to different comm unities and races. The
factors that form t he local biodiv ers ity of M. tuberc ulos is in a giv en geographical
area are complex and not well studied. It is not known whether genotypes of
M. tuberc ulosis carried by migratory comm unities succ essfully adapt to new
geographic areas and environmental conditions.
The aim of our st udy w as t o inv est igat e t he adapt ation of newly import ed
genotypes of M. tuberculos is in Bulgaria with migratory communities.
Materials and Methods: W e hav e inv estigat ed the res ults of s poligo- and 24
loci MIRU-VNTR typing of more than 750 susceptible and 350 MDR strains of
M. tuberculosis collect ed in Bulgaria for the past 15 years. Doc um ented mass
migratory waves to Bulgaria from the last 10 centuries have been investigated.
Results : Our res ults showed that group 4 (Euro-American) of M tuberc ulos is
is the only one spread in Bulgaria. Exceptions are 2 strains of M. B OVIS and 12
strains from group 2 Beijing for which we have evidence that they were imported
and spread in the country since 2007. The analysis of documented mass migrations of Gypsy communities from the Northwest parts of the Indian subcontinent
after the 10th-12th centuries, Central Asian Turks during the Middle Ages and
recent Armenian, Russian, and African migrations in the 20th century did not
affect the biodiversity of M tuberc ulos is in Bulgaria wit h genotypes of groups
1, 2, 3, 5, 6 and 7.
Discussion: W e c onclude t hat prev iously import ed genot y pes of M t uberculos is, other than group 4, have not adapted ec ologic ally in Bulgaria. We hypothesiz e that m igration is not a m ajor driver for the spread of t uberc ulosis, but
loc al ec ologic al f act ors play a m ajor role in t he adapt ation and biodiv ers ity of
genotypes of M. tuberculosis in Bulgaria.
A cknowledg m ent: T his w ork was s upported by grant ДН 13/4 15.12.2017 of
National Science Fund, Bulgaria.
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АНАЛИЗ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО
НА НІV-1 СУБТИП C В БЪЛГАРИЯ
(ПРЕДВАРИТЕЛЕН АНАЛИЗ)
И. Алексиев 1, Р. Димитрова1, А. Ганчева1,
А. Костадинова1, Л. Николова1, М. Николова2

ANALYSIS OF DISTRIBUTION
OF HIV-1 SUBTYPE C IN BULGARIA
(PRELIMINARY ANALYSIS)
I. Alexiev1, R. Dimitrova1, A. Kostadinova1, L. Nikolova1, M. Nikolova2
1

HIV-1 субтип С е най-разпространеният щам на НІV в
света. В това проучване ние анализираме еволюционната
история на въвеждането и разпространението на HIV-1
субтип С в България, използвайки Bayesian коалесен подход и методи на молекулярен часовник.

Материали и методи. Анализирани са проби от лица с HIV-1 субтип
С. Генът pol на HIV-1 беше с екв ениран с Applied Bios yst ems 3130х 1 или
OpenGene ДН К с екв ениращи с ис теми. Су бтипъ т на НІV-1 беше определен с C OM ET v 2. 2. От св етов ните базите данни в Los Alamos бях а
изтеглени вс ички налич ни секв енции от HI V-1 су бтип С. Дв е отделни
гру пи данни бях а анализирани (Данни-1 и Данни-2), с ъ държащи с ъ отв етно 1768 и 300 с екв енции. Ф илогенетич ният с игнал беше изс ледв ан
с помощта на програмата TreePuzzle, а наличието на времев и сигнал и
„clocklikeness “ беше оценено и анализирано със софту ер TempEst v1.5.1.
Глобалният филогенетичен анализ беше извъ ршен с Данни 1 с алгоритъ м M axim um lik elihood с IQ -TR EE v1. 6. Средната ев олю ционна скорос т
е изчис лена с Данни 2, с използването на Bayesian -M ark ov-C hain-MonteCarlo (MCMC) с BEAST v1.8.3.
Резултати. М ъ жете и жените с а разпределени еднакв о: 51, 4% мъ ж е
и 48, 6% жени. 75,7% от лицата с а придобили инфекцията в Б ъ лгария, а
24,3% в чу жбина. С екв енциите изолирани в Бъ лгария, бях а разпръс нати
по цялото глобално филогенетич но дърв о, което показа, че във еждане то на HIV-1 су бтип С в Бъ лгария е ос ъ щес тв ено от различ ни с трани на
св ета. Анализъ т с помощта на молеку лярния ч ас ов ник показа, ч е найблизките общи предшес тв еници на бъ лгарските с екв енции от су бтип
C на НІV-1 са от нач алото на 1970-те години, което показва и ранно
въвеждане на тези вирусни щамове в България.
Заключение. Н ашият анализ показа, ч е HIV-1 с у бтип С е бил в ъв еден още през пъ рв ите години от епидемията в Б ъ лгария и е с произх од
от различ ни с трани на св ета. П оради широките мерки за прев енция
и контрол през 1980-те години, този щам на HIV-1 е разпространен
в огранич ени мащаби и не е бил широко разпрос транен сред общото
население на страната.
Благодарности. Това проуч в ане е финансирано от: Ф онд нау чни изс ледв ания на М инис терс тв ото на образов анието и нау ката, Бъ лгария.
(догов ор: DN 03 / 16.12.2016 г. ). От Н ационалния център по заразни и паразитни болести. От „Н ационалната програма за прев енция и контрол
на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ)“.
Ключови думи: НІV, субтип С, молекулярна епидемиология
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Aim. HI V-1 s ubty pe C is t he m ost prev alent HI V st rain in t he w orld. I n this
study, we analyze the ev olutionary history of the introduction and diss emination
of HIV-1 subtype C in Bulgaria using Bayes ian coalescent-bas ed approac h and
molecular clock methods.
Materials and Methods. HIV-1 subtype C samples were analyzed. The HIV-1
pol gene was sequenced using Applied Biosystems 3130xl or an OpenGene
DNA sequencing systems. HIV-1 subtype C w as determined using COMET v2.2.
All AVAILABLE HIV-1 subtype C sequenc es were dow nloaded from the Los Alamos sequence database. Two datasets (D ataset 1 and Dataset 2) were built
RESPECTIV ely containing 1768 and 300 sequences. The phylogenetic signal was
investigated by TreePuzzle program, and the presence of temporal signal and
„clocklikeness “ with T empEst v1.5.1. Global phylogenetic analysis w as per form ed with the Datas et 1 using Maximum likelihood in IQ-TREE v1.6. The mean
evolutionary rate was estim ated on t he D atas et 2 by Bay esian–Markov –C hain–
Monte–Carlo (MCMC) in BEAST v1.8.3.
Results. Men and w omen were equally assigned: 51.4% men and 48.6%
women. 75.7% were infected in Bulgaria, whereas 24.3% reported have been
likely infected abroad. Bulgarian sequences were dis persed across the entire
global phylogenetic tree, dem onstrating that the introduction of HIV-1 subtype C
in Bulgaria has been c arried out from VARIOUS countries of the w orld. Molecular
clock analysis dem onstrated that the most recent comm on anc estors of Bulgarian HIV-1 subtype C clades are back in the 1970s, indicating early introduction
of those strains in Bulgaria.
Conclusions. Our analys is dem onstrat ed t hat HI V-1 s ubty pe C w as introduc ed in the early years of the epidemic, originating from diff erent countries of
the w orld. Due to the c om prehens ive m eas ures for t he prev ention and control
of HIV in particular in the 1980s, HIV-1 s ubty pe C w as not rapidly diss em inated
among the general population of the country.
Acknowledgment. This w ork w as s upport ed: By a grant f rom t he Ministry
of Educ ation and Scienc e, Bulgaria. (c ontract: DN03 / 16. 12. 2016). By N ational
Cent er of Infectious and Paras itic Dis eas es. By the National Program for the
Prevention and Control of HIV and Sexually Transmitted Infections.
Keywords: HIV, Subtype C, Molecular epidemiology
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АНТИБИОТ ИЧНА РЕЗИСТ ЕНТ НО СТ
ПРИ MYCOPLASMA GENITALIUM

ANTIMICRO BIAL RESISTANCE
IN MYCOPLASMA GENITALIUM

И. Филипова, В. Левтерова, И. Симеоновски, Т. Кантарджиев

I. Philipova, V. Levterova, I. Simeonovski, T. Kantardjiev

Въведение. Антибиотичната резистентност при Mycoplasma
genitalium къ м препоръчв аните за лечение антибиотич ни средства възникв а и с е разпрос траняв а бъ рзо. Дос ега в Б ъ лгария не с а докладв ани
с луч аи на антимикробна резис тентнос т и неу спешна терапия при M.
genitalium. Целта на тов а проу чв ане е да с е определи разпространение то на му тации, св ъ рзани с резис тентнос т къ м макролиди и флу орох инолони в M. genitalium в София, България, 2018–2019.
Материали и методи. Установените положителни за M. genitalium
п о в реме на диагнос тич ното изс ледв ане у рогенитални проби, бях а ретрос пектив но анализирани за св ъ рзани с резис тентнос т му тации в
23S рРНК и parC гени, използвайки конвенционално ДНК секвениране.
Резултати. Б ях а анализирани общо 7 M. genitalium -положителн и
проби от С офия, Бъ лгария 2018–2019. М у тации, с въ рзани с резис тентност към макролиди, бяха открити в 42.9% от пробите. Мутацията
A2059G беше открита въ в вс ич ки с луч аи. Н е бях а открити му тации,
свързани с резистентнос т към флуорохинолон.
Заключение. Разпространението на мутации, свързани с резистентнос т къ м макролиди и флу орох инолон при M. genit alium, бе с ъ отв етно 42,9% и 0%. П оради ус танов ените в ис оки нив а на резис тент нос т къ м макролиди в тов а проуч в ане, с илно с е препоръ чв а наздзор
на антимикробната резистентност и тестване за свързани с резистентност мутации в положителни случаи с M. genitalium.
Благодарности: Това проуч в ане е финанс ирано от Ф НИ по проект
ДН 13/5 от 15.12.2017 „Молеку лярно-генетич ен подх од за подпомагане
надзора на антибиотичната резистентност на гонорея и генитална
микоплазмена инфекция“
Ключови думи: Myc oplas m a genit alium, ДН К с еквениране на 23S rR N A
и parC гени, с в ъ рзани с резис тентнос т му тации, антибиотич на резис тентност

Introduction. Resist anc e in t he s exually trans mitted bact erium Mycoplasm a
genitalium to all rec omm ended t herapeutic antimicrobials hav e rapidly em erged.
However, to dat e, antimic ribial resistance and treatment failures c ases f or M.
genit alium hav en’t been report ed in Bulgaria. T he aim of t his st udy w as to es timate the prev alenc e of macrolide and fluoroquinolone resistance -ass ociated
mutations in M. genitalium in Sofia, Bulgaria, 2018–2019.
Materials and methods. Consecutiv e urogenit al samples found positive for
M. genitalium during diagnostic testing w ere retros pectiv ely analyz ed for res istanc e-associated mut ations in the 23S rRN A and parC genes using conv entional
Sanger sequencing.
Results. I n t ot al, 7 M. genit alium posit iv e s am ples from Sof ia, Bulgaria
2018–2019 w ere analyz ed. Mac rolide res istance -ass ociat ed m utations were
det ect ed in 42. 9% of t he s am ples. T he m ut ation A2059G w as det ect ed in all
cases. Poss ible fluoroquinolone resistance -ass ociated m utations weren’t detected.
C onclusions. T he prev alenc e of mac rolide and fluoroquinolone resistance associated mutations in M. genit alium was 42.9% and 0%, res pectiv ely. Be caus e of the em erging high rat es of m acrolide resistanc e in this study, antimicrobial res istance s urv eillance and testing for res istanc e-assoc iat ed mut ations
in M. genitalium positive cases would be highly recommended.
A cknowledg m ent: Supported by Res earc h grant DN 13/5 –15.12.2017, Bul garian National Science Fund
K eywo rds: Mycoplasma genit alium, 23S rRN A and parC gene sequenc ing,
resistance-associated mutations, antimicrobial resistance

АНАЛИЗ НА ТИПОВЕТЕ ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМНИ
ВИРУСИ (HPV), ОТКРИТИ ЧРЕЗ ПОЛИМЕРАЗНО
ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ (PCR) ЗА ПЕРИОД 2016 –
2018Г.

ANALYSIS OF TYPES OF HUMAN
PAPILLOMAVIRUSES (HPV) DETECTED BY
POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) FOR THE
PERIOD 2016–2018.

М. Кунчев, Н. Томов, В. Ковальова

M. Kunchev, N. Tomov, V. Kovaleva

Лаборатория по „Вирусология“, Военномедицинска академия,
София

Laboratory „Virology“, Military Medical Academy, Sofia

Чов ешкият папиломен вирус (H PV) с е открив а и типизира ч рез полимеразно в ерижна реакция (PCR) и в зав ис имос т от онкогенния си потенциал се дели на три гру пи: в исоко-, средно- и нискорискови. Ц ел на нашето
проучване е да анализираме типов ете HPV, установени с му лтиплекс PC R
от клетъчен материал (цервикален канал) на 192 жени при профилактични
прегледи за период 2016 – 2018г. В 14 % от изс ледв аните с е открив а HPV.
Разпределението п о типов е е 6-ти тип – 40, 7%; 11-ти тип – 7, 4%, 16-ти
тип – 14, 8%, 31-в и тип – 7, 4%, 52-ри тип – 7, 4%, 56-ти тип – 18, 6% и 58ми тип – 3, 7%. Н ашето проу чв ане ус танови, ч е нискорисковите типов е
6 и 11 са най-често откривани, а при високорисковите – 56 тип.
Ключови думи: HPV, типизиране, мултиплекс PCR.
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Hum an papillomav irus (HPV) is detected and typified by polym erase chain
reaction (PCR ) and, depending on its oncogenic potential, divided int o three
groups: high-, m edium - and low-ris k. T he aim of our st udy is t o analyz e t he
H PV t y pes det ected by multiplex PC R of c ell m at erial (cerv ic al c anal) of 192
wom en in prophy lactic examinations for the period 2016–2018. In 14% of the
test ed, H PV w as det ected. T he dist ribut ion by ty pe is 6th ty pe – 40, 7%; 11t h
type – 7,4%, 16th type – 14,8%, 31st type – 7,4%, 52th type – 7,4%, 56th type
– 18, 6% and 58th t ype – 3. 7%. Our st udy f ound that low -risk ty pes 6 and 11
were most often detected, and high-risk 56 types.
Key words: HPV, typing, multiplex PCR
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ПОЛИОМИЕЛИТ – БЛИЗО ЛИ Е ЕРАДИКАЦИЯТА?
Л. Николаева-Гломб

L. Nikolaeva-Glomb

Национална референтна лаборатория „ Ентеровируси“ ,
Национален център по заразни и паразитни болести, София

П оч ти 20 години с лед пъ рв онач алния с рок, пос тав ен от И нициативата за глобална ерадикация на полиомиелита полиовирусите продължав ат да цирку лират и общес тв еното здрав еопазв ане с реща редица
предизвикателс тва, забавящи постигането на целта.
За да се приеме, че полиовирусите са изкоренени, трябв а да е налице
безупречен надзор на цирку лацията им и липс а на случаи на полиомиелит
поне в три последователни години.
С ЗО с ертифицира дадена с трана като с в ободна от полиомиелит,
ако в продъ лжение на една година в нея не с е открив ат с лу ч аи на болес тта. У с танов ено е обач е, ч е в такав а с трана полиовирус и в се още
могат да цирку лират. Така се с лучв а с Нигерия, къ дето една годинa с лед
сертифицирането й са регис трирани нови слу чаи на полиомиелит с див
полиовирус тип 1.
П ос ледният с лу ч ай на полиомиелит от див полиов ирус тип 2 е през
октомв ри 1999 г. Оттогав а полио 2 не с е с реща и през 2015 г. С ЗО декларира изкореняването му. Пос ледният слу чай с див полиовирус тип 3 е
от ноемв ри 2012 г. Вс ички с лу чаи на полиомиелит с лед тов а с а предизв икани от див полиов ирус тип 1 или от цирку лиращи в акс инодерив атни
щамове.
Предизвикателства пред Глобалната ициатива:
• Н алич ие на ендемич ни с трани – Афганис тан, П акис тан и Н игерия;
• Цирку лация на ваксинодерив атни полиов ирус и – за пръ в път през
2017 г. слу чаите на полиомиелит от в акс инодериватни полиови руси са повече от случаите с диви;
• „У мора“ на с истемите за надзор и оттам ненав ременна детек ция на циркулиращи полиовируси;
• Вс е по-в ис ока цена, която и в бъ деще ще продъ лжи да рас те, на
глобалните усилия за ерадикац ия;
• Активизиране на антиваксиналните движения.
Едв а ли има някой, който да с и с помня дали програмата за ерадикация на в ариолата е изпъ лнила в с рок заложената цел. П остигнати я т блес тящ ус пех позв оляв а такъ в дребен детайл да бъ де забрав ен.
Въ преки забавянето в изпъ лнението на И нициатив ата за ердикация на
полиомиелита, чов еч ес тв ото се надяв а, ч е в обозримо бъ деще тази
мечта ще бъде осъществена.
Ключови думи: полиомиелит, остра вяла парализа, полиовирус
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POLIOMYELITIS – IS THE ERADICATION NEAR?

ИНФ Е К Ц ИИ

National Reference Laboratory of Enteroviruses,
National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia

Nearly 20 years after the initial deadline s et by the Global Polio Eradication
Initiativ e (GPEI), poliov irus es are still circulating and public health authorities
meet a number of challenges that delay the achievem ent of the goal.
Toass um e that polioviruses have been eradicat ed, there m ust be im peccable
surv eillanc e of their c irc ulation and no polio c as es report ed for at least three
consecutiv e years.
The W H O c ertif ies a c ount ry as polio free one, if no c as es of dis eas e are
det ect ed f or a y ear. It has been f ound, however, that poliovirus es c an still
circulate in a polio free c ountry. T his is t he cas e wit h Nigeria w here a y ear after
its certif ic ation, new c as es of poliomy elitis wit h wild poliovirus t y pe 1 w ere
recorded.
The lat est c as e of poliom y elit is wit h w ild poliov irus ty pe 2 dat e bac k to
October 1999. Sinc e then, polio 2 has not been det ected and in 2015 the WH O
has declared its eradication. T he latest c ase of wild poliovirus type 3 dat es back
to Nov em ber 2012. C urrently, all cas es of paralytic poliomyelitis are induc ed
eit her by wild poliov irus ty pe 1 or c irc ulating v ac cine-deriv ed poliovirus es
(cVDPV).
Challeng es to the Global Polio Eradication Initiative:
• Existence of endemic countries – Afghanistan, Pakistan and Nigeria;
• Circulation of VDPVs – f or t he first time in 2017, the num ber of paralytic
poliomy elitis cas es caus ed by VDPVs exc eeds thos e caus ed by wild
types;
• „F atigue“ of s urv eillanc e sy stem s and henc e, untim ely det ect ion of
circulating polioviruses;
• An ev er higher price, w hic h w ill c ontinue t o grow in t he future, of global
eradication efforts;
• Activation of anti-vaccination movements.
There is hardly any one who rem em bers w hether the Sm allpox Eradication
Program has fulf illed it s target in tim e. T he ac hiev ed brilliant s uc c ess allow s
such a s mall detail to be forgotten. Des pite the delay in the im plementation of
the Global Polio Eradication Initiativ e, hum anity hopes t hat the dream for a polio
free world will be realized in the foreseeable future.
Key words: poliomyelitis, acute flaccid paralysis, poliovirus
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ЕТИОЛОГИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
НАЙ-ЧЕСТИТ Е БАКТЕРИАЛНИ МЕНИНГИТИ
(N. MENINGITIDIS, S. PNEUMONIAE И H.
INFLUENZAE) В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА
2013Г.– 2018Г.

VACCINE-PREVENT ABL E INFECTIONS ETIOLOGY
AND SPREAD OF MOST COMMON BACTERIAL
MENINGITIS INFECTIONS (N.MENINGITIDIS,S.
PNEUMONIAE AND H.INFLUENZAE)IN BULGARIA
DURING THE PERIOD 2013–2015
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Цел: Ц елта на тов а изс ледв ане беше да с е проуч и етиологията на
цирку лиращите с ред общес тв ото в Б ъ лгария бактериални менингити
причинявани от трите патогена – през периода 2013г. – 2018 г.
Материали и методи: Използвани бяха молекулярни методи за диагнос тика на изпратените материали (ликв ор, х емоку лту ра, щамов е
и с екрети) на пациенти с бактериален менингит. М атериалите бях а
изпратени в Националната референтна лаборатория по „Молекулярна
микробиология“ за идентификация и типизиране. И дентификацията и
типизирането на трите патогена беше изв ъ ршено с молеку лярни методи за диагнос тика – полимеразно -верижната реакция в реално време
(Real Time PCR) и конвенционален PCR.
Резултати: П рез периода 2013–2018 г. ус пешно продъ лжав аше съ в местната работа на с пециалис тите от Н РЛ „М олеку лярна микробио логия“ и лекарите от болниците в цялата страна по проблемите на
етиологич ната диагнос тика на бактериалните менингити. Полу чени
бях а 245 клинич ни материала, които бях а изследв ани за N.m eningitidis,
S.pneum oniae и H.influenz ae. П оложителни за N. meningitidis бях а 52 броя,
за S. pneumoniae бяха 72 и за H.influenzae бяха 9. В пос ледс твие положителните за N.m eningitidis, S.pneum oniae и H.influenz ae бяха типизирани
за определяне на с ерогру пата и с еротипа ч рез полимеразно в ерижна
реакция.
Закл ючени е: Пров едените лабораторни изс ледвания в НРЛ „Молекулярна микробиология“ показах а, че при N. meningitidis преобладав ащите
за Бъ лгария серогру пи са били В и С. При S. pneumoniae са преобладавали
серотип 3 и 19A, както и дру ги с еротипов е от нев акс инални щамов е.
Имаше налич ие на вакс инални с еротипов е, но те бях а изолирани от па циенти, които не са били ваксинирани. При H.influenzae преобладав ах а
неваксиналните серотипове.
Ключови думи: менингококов а инфекция, типизиране, N. M eningitidis,
S.pneumoniae и H.influenzae

Objective: T he aim of t his st udy w as t o inv estigat e the etiology of bacterial
meningitis circ ulating am ong people in Bulgaria, caused by the three pathogens
during the period 2013 – 2018.
Materials and Methods: Molecular methods were used for diagnostics
of s ent m at erials (c erebros pinal fluid, blood c ult ure, st rains and s ec retions )
of pat ient s wit h bact erial m eningitis. T he m at erials w ere s ent t o t he N ational
Reference Laboratory „M olec ular Microbiology “ for identification and typing. The
identification and typing of the three pat hogens was perf orm ed wit h molec ular
methods for diagnostics – polym erase c hain reaction in real tim e (Real Tim e
PCR) and conventional PCR.
Results: D uring t he period 2013 –2018 s ucc essf ully c ontinued t he joint
work of ex perts from N RL Molecular Microbiology and doct ors from hos pitals
across the country analyz ing the etiologic al diagnosis of bacterial m eningitis.
Clinic al m at erials – 245, w ere rec eiv ed and ex amined for N. m eningitidis, S.
pneum oniae and H. influenz ae. T he positiv e for N. m eningitidis w ere 52, for
S.pneum oniae were 72 and f or H. influenzae – 9. Subs equently, the positiv e
ones for N. meningitidis and S. pneumoniae w ere typed f or determination of the
serotype and serogroup by the polymerase chain reaction.
Conclusions: The laboratory tests conducted in NRL „Molecular
Microbiology“ show ed t hat s erogroups B and C of N. m eningitidis w ere
prev ailing in Bulgaria. The prev alent strains for S. pneum oniae were serotype
3 and s erot y pe 19 А and seroty pes of ot her non-v acc ine st rains. T here w ere
vaccine – included serotypes but they were is olated from patients who hav e not
been vaccinated. H. influenzae predominates with its non-vaccinal serotypes.
Keywor ds: meningococcal infection, typing, N. meningitidis, S. pneumoniae
and H. influenz ae.
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СЕСИЯ V

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОКЛЮШНАТА
ИНФЕКЦИЯ В БЪЛГАРИЯ. АНАЛИЗ ЗА
ДЕСЕТГОДИШЕН ПЕРИОД 2009–2018Г.

SPREAD OF THE PERTUSSIS INFECTION
IN BULGARIA. ANALYSIS OF A TEN YEAR
PERIOD 2009–2018

Н. Бранкова, В. Левтерова, И. Симеоновски, Т. Кантарджиев

N. Brankova, V. Levterova, I. Simeonovski, T. Kantardjiev

Национален Център по Заразни и Паразитни Болести, София

National Center for Infectious and Parasitic Diseases, Sofia

Ц ел на проучв ането е да с е направи с равнителен анализ на разпрос транението на с лу ч аите на коклю ш п о в ъзрас тов и гру пи сред нас еле нието в Бъ лгария за дес етгодишен период (2009–2018г. ). Ц ели с е и да
се анализира и у точ ни разпределението на с луч аите по години и да се
направи съпоставка с данните за Европа и света.
Материали / Методи: М атериалите, използв ани за молеку лярно-генетич на диагностика на коклю ша бях а назофарингеални секрети, взети
от реснич ес тия епител на горните дихателни пътища. За периода 2009
– 2018г. бях а с ъ брани и анализирани 3798 бр. материали от сус пектни
и контактни деца и въ зрас тни за коклю шна инфекция. За детекция на
етиологич ния агент на коклю ша Bordetella pertussis използв ахме молекулярно-генетич ния метод полимеразно-в ерижна реакция (PCR).
Резултати: П ри анализиране на получ ените резу лтати п о в ъ зрас то ви гру пи за периода 2009 –2018г. най-в исоко ниво на потвъ рдени с луч аи
на коклю ш доказах ме при деца под 1г. (33, 45%), с ледв ани от гру пата
1–4г. с 22,35% потвъ рдени слу чаи на заболяването. Срав нително високи нив а на положителни PC R резу лтати доказах ме при подрас тв ащи и
юноши (17,08% и 20,83%) поради намаляващ ия с времето имунитет.
За дес етгодишният период 2009 –2018г., в клю ч ен в проуч в ането,
най-в ис око нив о на потв ъ рдени с лу ч аи на коклю ш в Б ъ лгария доказах ме през 2012г. и 2017г. (30, 14% и 26, 22%). Н ай-нис ки нив а на разпрос транение на инфекцията с е наблю дав аха през 2010г. (9, 49%) и 2015г. с
12,62% положителни случаи.
Заключение: П олуч ените от нас резу лтати потв ъ рждав ат св етов ните данни за най-вис оки нив а на инфекцията при деца под 1г. порад и
липсв ащ или вс е още неизграден напъ лно имунитет, при които въ змож нос тта за нас тъ пв ане на тежки ус ложнения или дори с мъ ртни с луч аи
е най-голяма. П отвъ рдих ме и ролята на подрас тв ащи и въ зрас тни в
поддържане на цирку лацията на прич инителя на коклю ш сред население то поради намаляв ане с в ремето на ес тес тв ения иму нитет на попу лацията и предаване на инфекцията към кърмачета и малки деца.
Анализъ т на данните за разпределението на потв ъ рдените с луч аи
на коклю ш п о години показв а еднакв а тенденция с ев ропейските и с ветов ните данни за най-в ис око нив о на заболяемост през 2012г. и 2017г.,
когато в с в етов ен маща б с а регис трирани пос ледните епидемии от
коклюш.
Ключови думи: коклюш, PCR диагностика, имунитет.

Objective: T he aim of t he st udy is t o m ak e a c om parativ e analy sis of t he
prev alenc e of c as es of pert uss is by age group am ong the population in Bulgaria for a 10-y ear period (2009–2018). It also aims to analyz e and s pec ify the
distribution of pert ussis cas es by year and comparing the data for Europe and
the world.
Materials/Methods: F or t he period 2009 –2018 w e c ollect ed and test ed
3798 nas opharyngeal sw abs from t he ciliary epithelium of the upper res piratory
tract. Nas opharyngeal sw abs were collect ed from infants and adults s uspected
for infection and w ho have been in c ont act with inf ected people. The molec ular
method PCR was used for detection of Bordetella pertussis.
R esults: W hen analyzing the results obt ained by age groups f or the period
2009–2018, the highest lev el of confirmed pertussis cas es has been prov en in
children under 1 y ear of age (33.45%), followed by group 1–4 y ear wit h 22.35%
confirmed cas es of the dis eas e. Relativ ely high lev els of positiv e PCR res ults
have been demonstrated in adolescents due to immune-related impairment.
For t he t en-year period 2009–2018, included in the survey, the highest level
of confirmed cas es of pert ussis in Bulgaria prov ed in 2012 and 2017 (positiv e
PCR results 30. 14% and 26.22%.). T he low est rat es of inf ection spread w ere
observed in 2010 (9.49%) and 2015 with 12.62% positive cases.
Conclusion: T he res ults w e obt ained c onf irm t he w orld’s highest rat es of
inf ection in c hildren under 1 y ear of age due to a lack of or not yet f ully dev eloped immunity, where the possibility of serious c om plic ations or ev en deat hs
is greatest. W e als o confirmed the role of adolescents and adults in maint aining
the pertussis circ ulation am ong the population due to a decreas e in the natural
immunity of the population and the transm ission of the inf ection to infants and
young children.
Analysis of t he dat a on t he dist ribution of c onfirm ed c as es of pert uss is per
year s how s the s am e trend wit h European and w orld dat a f or t he highest incidenc e rat e in 2012 and 2017 w hen the lat est out break s of pert us sis w ere
recorded worldwide.
Key words: pertussis, PCR diagnosis, immunity.
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ИНФЕКЦИИ С ВАРИЦЕЛА ЗОСТЕР ВИРУС:
ДИАГНОСТИКА, РИСКОВЕ, СТРАТЕГИИ ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ

VARICELLA ZOSTER VIRUS INFECTIONS:
DIAGNOSTICS, RISKS, STRATEGIES FOR
PREVENTION AND CONTROL

Е. Шикова, A. Куманова, С. Ралева

Е. Shikova, A. Kumanova, S.Raleva

НРЛ „Херпесни и онкогенни вируси“, НЦЗПБ, София

NRL „Herpes and oncogenic viruses“, NCIPD, Sofia

Цел. И нфекциите с в арицела зостер в ирус (VZ V) с а прич ина за с ериозни заболяв ания при пациенти от различ ни в ъ зрас тов и гру пи, могат
да дов едат и до тежки пос ледици за майката и плода. Ц елта на нас тоящото проучване е да установи участието на VZV в развитието на
някои неврологични заболявания в страната, както и да определи риска,
свързан с тези инфекции при бременни.
Материали и методи. В проучването бяха включени ликвори от 336
пациенти с неврологични заболяв ания и 150 с ерумни проби от бременни,
пос тъпили за изс ледв ане в НРЛ „Херпесни и онкогенни в ирус и“. Доказването на VZ V в ликв орите с е ос ъ щес тв яв аше с PCR като използв ах ме
търговс ки китов е за R T PC R и in hous e nest ed PCR с ис теми. Серу мите
бях а изс ледвани с ELISA за налич ие на специфични антитела от клас I gG
и IgM срещу VZV.
Резултати. По-голяма част (около 56%) от изследваните ликвори
бях а от пациенти с енцефалити, миелити и менингити. 17. 6% от вс ич ки ликв ори бях а позитив ни за VZ V. В 4 от ликв орите бе ус танов ена коинфекция с HSV. Изс ледв ана бе прев аленцията на VZ V в зав исимост от
възрастта, пола и клиничната диагноза на пациентите.
87. 3% oт изс ледв аните с еру ми бях а положителни за VZ V I gG. В съ щото в реме, 12. 7% от бременните бях а отрицателни за I gG антитела
и при тях съ щес тву в а риск от заразяв ане с VZ V п о в реме на бремен нос тта. От с еру мите, изс ледв ани за VZ V I gM 5. 1% бях а положителни,
което е доказателс тв о за актив на инфекция с този в ирус п о в реме на
бременността.
Заключение. Ус танов ен е с рав нително в ис ок процент на ликв орите,
позитив ни за VZ V, което предполага в ажна роля на този вирус за нев ропатологията в с траната и необх одимос т от с в оев ременна етиологич на молекулярна диагностика.
Резултатите показват и висок процент на жените в риск от заразяв ане с VZ V п о в реме на бременнос тта, както и на VZ V инфекции, в ъзникнали п о в реме на бременнос тта. Н еобх одими са адекв атни профи лактич ни и организационни мерки с цел огранич ав ане на тази инфекция,
в т.ч. и възможно най-бъ рзо въвеждане на имунизация срещу варицела
в страната.
Ключови думи: VZV инфекции, невропатология, бременни

Objective. Varic ella Z ost er Virus (VZ V) I nf ect ions are t he c aus e of s erious
dis eas es in patient s of diff erent age groups, can als o lead t o s ev ere c onsequenc es for t he m ot her and t he f et us. T he aim of t his st udy is t o det erm ine
the inv olvement of VZV in the development of certain neurological diseases in
the c ount ry as w ell as t o estim at e the ris k as s ociat ed w it h thes e inf ect ions in
pregnant women.
Materials and Methods. I n the st udy w ere included 336 C SF s am ples obtained from pat ients wit h neurologic al dis eas es and 150 s erum s am ples obtained from pregnant w om en, s ubm itt ed for t esting at t he N R L „H erpes and
onc ogenic virus es“. D etection of VZV in CSFs w as perf orm ed by PC R us ing
comm ercial kits for RT PCR and by in hous e nested PCR systems. Sera were
test ed by ELI SA for the pres enc e of s pec ific antibodies of class I gG and IgM
against VZV.
R esults. Most (approx.56%) of the CSFs we test ed w ere from patients with
enc ephalitis, myelitis and meningitis. 17.6% of all C SFs were pos itive for VZV.
Co-infection wit h HSV was found in 4 C SFs. The prev alenc e of VZ V according to
the age, gender and clinical diagnosis of patients was estimated.
87.3% of all test ed s era w ere positiv e for VZ V I gG. At the same time, 12.7%
of women w ere negativ e for VZV IgG antibodies and theref ore they m ight be at
risk of being inf ected during pregnancy with VZV. Of all s era test ed f or VZ V IgM
5.1% were positiv e, which is evidenc e of active infection wit h this virus during
pregnancy.
Conclusions. A REL AT IVely high percentage of V ZV-P OSITIV e liquors has been
identified, suggesting an important role of this VIRUS for neuropathology in the
country and the need for timely etiological molecular diagnostics.
The results also show a high proportion of women at risk for VZV infection
during pregnancy. Therefore, appropriate prophylactic and organizational meas ures are needed to limit t his infection, incl. introduction as s oon as possible the
chickenpox immunization in the country.
Key words. VZV infections, neuropathology, pregnant
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ХЕПАТИТ А: ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ
ЗА ПЕРИОДА 2003–2017 Г. И ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРО СТ РАНЕНИЕТО
НА БОЛЕСТТА

HEPATITIS A:
EPIDEMIOLO G ICAL CHARACT ERIST ICS
IN BULGARIA (2003–2017) AND
POSSIBLE STRATEGIES TO LIMIT
DISEASE SPREAD

С. Стоицова, Н. Владимирова, А. Курчатова

S. Stoitsova, N. Vladimirova, A. Kurchatova

Национален център по заразни и паразитни болести, София

National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia

Цел: Б ъ лгария е с трана с ъс с еропрев алентнос т и заболяемос т от
в ирус ен х епатит А (ВХА), п о-в ис оки от с редните за Ев ропейския съ ю з и
Ев ропейското икономич ес ко прос транс тв о. Ц елта на нас тоящия анализ е да обобщи акту алните х арактерис тики на разпрос транението на
ВХА в Бъ лгария за периода 2003–2017 г.. Ще бъ дат разгледани и практиките за прев енция и контрол на заболяв ането в Б ъ лгария в контекс та
на с ъв ременните познания за ефектив нос тта на различ ни с тратегии
за борба с ВХА по света.
Материали/методи: За характеризиране на разпрос транението на
ВХА и на мерките, прилагани за ограничаване на взривове в България, са
използвани данните за случаи с ВХА за периода 2003–2017 г., и справките за епидемични взривове от ВХА през 2012–2017 г., получени в Националния центъ р по заразни и паразитни болес ти в съответс тв ие с Наредба № 21 за регистрация, съобщав ане и отчет на заразните болести.
Резултати: В България има облас ти със средно (20–199 случая на
100 000 души население) и ниско (2–19 случая на 100 000 души) ниво на
годишна заболяемос т, като в разглеждания период (2003–2017) 5 области в североизточ на България са преминали от средно към ниско ниво
на заболяемост. Тези области обаче имат относително малко значение
за заболяемос тта на национално ниво, която се определя най-вече от
няколко области със сериозни циклични подеми, в които разпространеиието все още не намаляв а значително, в резултат на което, в периода
2003–2017 г. България остава със средно ниво на заболяемос т. Съобщават се взривове в цели общности с контактно-битов път на предаване, хранителни взривов е и взривов е в затворени колектив и, като
по-ниският социално икономич ес ки статус играе роля в разпрос транението. Практич ес кият опит от региони с подобен тип разпростране ние на ВХА демонстрира ефектив нос тта на въвеждането на масова
имунизация срещу ВХА както в цели страни, така и в отделни области
с по-голям риск. Към момента в България ваксината срещу хепатит
А е препоръчителна и не се прилага масово. При идентифицирани огнища на заболяв ането често на контактните се прилага имуноглобу лин,
като има и няколко взрива през последните 5 години, при които се прилага детска ваксина срещу хепатит А за профилактика на контактните деца, като с това мерките по време на взривов е в България са
в съответствие със световните препоръки дотолкова, доколкото е
възможно от гледна точка на достъпа до имуноглобу лин и ваксини при
конкретните взривове.
Заключение: Б ъ лгария е с трана съ с с редно нив о на заболяемос т от
хепатит А, циклич но разпрос транение и разлики в риска между областите и с оциалните клас и. В облас тите от с ев ероизточ на Б ъ лгария
се наблю дав а стабилна тенденция къ м намаляв ане на заболяемос тта,
но в дру ги облас ти разпрос транението не намаляв а. Вакс ината с рещу
хепатит А е ефектив на мярка за прев енция, която с е прилага п о в реме
на взривове, в съответствие с международния опит и препоръки.
Ключови думи: вирусен хепатит А, епидемиология, превенция

Aim: Bulgaria is a c ount ry wit h hepat itis A (H AV) s eroprev alenc e and
incidence lev els higher than t he av erage in t he European Union and European
Ec onom ic Area. T he aim of this analy sis is to s um m ariz e t he c urrent
epidemiology of H AV in Bulgaria (2003–2017). T he prev ention and c ontrol
practic es, us ed in Bulgaria t o lim it dis eas e s pread, will be s um m ariz ed in t he
context of current knowledge of the effectiveness of diff erent global approaches
in the fight against this disease.
Materials/Methods: To characterize the epidemiology of HAV and the
m eas ures, applied in out break sit uat ions in Bulgaria, w e us ed t he dat a on
cas es, not ified betw een 2003 and 2017 and t he out break report s for HAV
outbreaks, rec eived between 2012 and 2017 at the National Center of Infectious
and Parasitic Dis eas es in accordanc e wit h Ordinance 21 on the registration,
notification and reporting of infectious diseases.
Results: Bulgaria has regions w ith int ermediat e (20–199 c as es per 100
000 population) and low (2–19 cases per 100 000 population) lev els of annual
incidence. D uring t he period under study (2003 –2017) the incidence levels in
5 regions in southeast Bulgaria changed from intermediate to low. However,
these regions have a relativ ely low significance when it c omes to t he incidenc e
at national lev el, whic h is determined predom inantly by sev eral regions wit h
serious cyclic al inc reases in incidence, where the spread of this dis eas e is still
not significantly limit ed. As a res ult, in the studied period Bulgaria remains with
an ov erall interm ediate incidence lev el. The rec eiv ed outbreak reports describe
comm unity-wide out breaks with person-to-pers on t ransmiss ion in hous eholds,
foodborne out breaks, and outbreaks in c los ed f acilities. Low er s ocio-ec onom ic
status is a det erm inant influencing dis eas e s pread. The practical ex perienc e
from areas wit h sim ilar epidem iologic al c haract eristics has s how n the
effectiveness of introducing large-sc ale hepatitis A vaccination either across
w hole c ountries or on a s maller sc ale in regions at higher risk. C urrently, t he
hepatitis A v accine is rec om m ended, but not widely used in Bulgaria. W hen
an outbreak is recognized, the contact persons often receive im munoglobulin.
There are s everal outbreaks in t he last 5 years, during w hic h hepatitis A vaccine
for c hildren w as administ ered t o c hildren w ho w ere c lass ified as c ont act s.
This demonstrates that the outbreak res ponse m eas ures for HAV outbreaks
are in line with international recomm endations, c onditional on the av ailability of
immunoglobulin and vaccines during specific outbreaks.
C onclusion: Bulgaria is a country wit h int erm ediat e HAV incidenc e, a cyc lical
temporal pattern in incidence, and differences in risk among regions and soc ioeconomic class es. There is a stable dow nward trend in incidence in the areas
in s out h-east Bulgaria, but incidenc e has not decreas ed in ot her areas. The
hepatitis A vaccine is an effectiv e prevention measure, applied in Bulgaria during
outbreaks, in accordanc e with international experienc e and guidelines.
Keywords: hepatitis A virus, epidemiology, prevention
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ПРОУЧВАНЕ НИВОТО НА ANTI HBS АНТИТЕЛАТА
ПРИ ВАКСИНИРАНИ ЛИЦА

STUDY OF THE LEVEL OF ANTI HBS ANTIBODIES
IN VACCINATED INDIVIDUALS

A. Гоцева1, Д. Велчева2, Г. Попов 3

A. Gotseva1, D. Velcheva2, G. Popov3

Лаборатория Вирусология, Военномедицинска академия,
София
2
МДЛ Цибалаб, София 3 Катедра по инфекциозни болести,
Военномедицинска академия, София
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Цел: Целта на настоящ ото изследв ане е да се проучи имунният отговор след ваксинация с хепатит В ваксина. Ваксинопрофилактиката се
приема за най- ефектив ната мярка за превенция и контрол на HBV инфекцията. В България от 1992 г. е въведена задължителна имунизация
срещу вирусен хепатит В. Наличието на поствакс инален протектив ен
имунитет се осъщес тв яв а чрез изследв ане на antiHBs антитела. СЗО
приема като долна граница на минимален защитен титър >10 mIU/mL.
Материали/методи: За периода декемв ри 2016 – февруари 2019 г.
са изс ледвани 558 серу мни проби на имунизирани лица с рекомбинантна
хепатит В в акс ина. Колич еств еното определяне на ant i H Bs антитела в
чов ешки серу мни проби е извършено п о метода C LIA (Сhemiluminescenc e
immunoass ay) със съвременен имунологичен анализатор LIAI SON XL
(DiaSorin, Italy).
Резултати: И зс ледв ани с а 558 с еру мни проби на 340 (61%) жени и
218 (39 %) мъ же въ в в ъ зрас тов ия диапазон от 2 мес еца до 26 години
(лица родени с лед 1992 г. ). Концентрациите на anti H Bs антителата изразени в mI U /m L с а изч ис лени ав томатич но от анализатора. 158 жени
и 95 мъже са негативни за anti HBs антитела (< 9 mIU /mL), 12 жени
и 10 мъ же с а с неопределен резу лтат (9–11 mI U /m L), 170 жени и 113
мъже са позитивни (>11 mIU /mL). При 74 жени и 52 мъже е отчетен
протективен титър на anti HBs >100 mIU /mL.
Заключение: › Оценката на пос твакс иналния иму нитет с е извъ ршв а
чрез количествено определяне на anti HBs антителата
› CLIA е чувствителен, специфич ен и икономич ес ки ефектив ен
диагнос тич ен метод с широк линеен диапазон (от 3 – 1000 mIU
/mL)
› П ри изс ледв аните лица с е ус тановяв ат в ариращи нив а на anti
HBs антителата и при двата пола в различните възрастови
групи
› Ус танов яв ането на недектиру еми нив а на anti H Bs антителата
при ч ас т от изс ледв ания контингент иму низирани лица пос тавя в ъпрос а за необх одимос тта от мониторинг на антителния
отговор след ваксинация

2

Laboratory of Virology, Military Medical Academy, Sofia
MDL Cibalab LTD, Sofia 3 Department of Infectious Diseases,
Military Medical Academy, Sofia

Aim: T he aim of t his st udy t o det erm inat e t he im m une res pons e aft er vac cination with hepatitis B vaccine. Vaccine prophylax is is c onsidered the most
effective m eas ure for the prevention and control of HBV inf ection. In Bulgaria,
a compuls ory imm uniz ation against viral hepatitis B has been introduced sinc e
1992. The pres ence of post-v accine prot ective imm unity is accom plis hed by
testing anti-HBs antibodies. WH O accepts as a lower limit of minim um protective titer > 10 mIU / mL.
Materials/methods: Bet w een D ec em ber 2016 and F ebruary 2019, 558 serum samples of imm unized individuals with recombinant hepatitis B vaccine
were examined. In order to determine the post-vaccination protectiv e titer of anti
HBs antibodies, a LIAI SON XL (DiaSorin, Italy) imm unologic al analyzer using
modern C LIA (C hemiluminescence im munoassay ) w as used t o quantit ate anti
HBs antibodies in human serum specimen.
Results: 558 s erum s am ples w ere t est ed in 340 (61 %) w om en and 218
(39 %) m en in t he age range from 2 m ont hs t o 26 y ears. Anti-H Bs c onc entra tions express ed in mIU / mL were c alc ulat ed aut om atically by t he analyz er. 158
w omen and 95 m en w ere negativ e f or anti H Bs ant ibodies (<9 mI U / m L), 12
female and 10 men were undetermined (9–11 mIU / mL), 170 w omen and 113
m en w ere posit iv e (> 11 mIU / m L). I n 74 w om en and 52 m en, a prot ectiv e tit er
of anti HBs> 100 mIU / mL was reported.
Conclusions:
› The evaluation of post-vaccination immunity is performed by
quantification of anti HBs antibodies;
› CLIA is a sensitiv e, specific and c ost-effective diagnostic m ethod with
a wide linear range (3–1000 mIU / mL);
› Variable lev els of anti H Bs antibodies i n bot h s ex es w ere found in
different age groups of study subjects;
› In s om e of the im muniz ed s ubjects c annot be establis hed detect able
lev els of anti H Bs ant ibodies. T his rais es t he question of t he need f or
monitoring the antibody response after vaccination;
› W it h t he decreas e in ant i-H Bs lev els <10 mI U / m L – t he long-t erm
protection depends on the immune memory;
Key words: H BV inf ect ion, antiH Bs ant ibodies, C hemilum inesc enc e
immunoassay (CLIA)

Ключови думи: H BV инфекция, antiH Bs антитела, хемилу минес центен
имунен анализ
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХЕПАТИТ В В
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HEPATITIS B VIRAL INFECTION
IN NORTHEAST ERN BULGARIA
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ABSTR ACT
Виру с ен хепатит B е един от най-разпрос транените инфекциозн и
заболявания в света, включително и у нас.
Цел: Да с е ус танов и разпрос транението на с ерологич ните маркери
на хепатит В вирусна инфекц ия в случайно подбрана популация.
Материали/методи: Ретроспективно са изследвани 8 380 лица от
Сев ероизточ на Бъ лгария. П робите за определяне на серологич ните маркери на HBV са изработени в ELISA и CLIA.
Резултати: Относителният дял на позитивните за HBsAg лица е
2.8%. П оложителни резу лтати за anti-HВc total Ab ус танових ме в 42. 3%.
Положителни резу лтати за anti-HBs Ab получих ме в 49. 1%. HВeAg позитивнос т у с танов их ме в 8. 6%. Anti -H Bе Ab положителни с а 73. 8%, от
всички изследвани.
Заключение: Ус танов ена е трайна те нденция на с пад в относ ителния дял на нос ителите на H Вs Ag. Мъ жете с а п о-зас егнатия пол от жените. Оч ертав а с е тенденция за обратна зав ис имос т между пов ишен
относ ителен дял нос ители на anti-H Bc tot al Ab и намален относ ителе н
дял HBsAg положителните лица на популационно ниво
Ключови думи: HBV, HBsAg, anti-HBc total Ab

Viral hepatitis B is one of the most c omm on inf ectious diseases in the world,
as well as in Bulgaria.
Aim : To establis h t he prevalence of s erologic al markers for hepatitis B virus
infection in common population.
Mat erials/Method s: W e inv estigated 8, 380 people, retrospectively. Sam ples
for serological markers of HBV were tested via ELISA and CLIA.
R esults: T he relative s hare of HBs Ag-positiv e indiv iduals was 2.8%. Positiv e
results for anti-HBc tot al Ab were found in 42.3%. Positiv e res ults for anti-H Bs
Ab w ere obtained in 49. 1%. We found HBeAg positiv e res ults for 8.6% and for
anti-HBe Ab – 73.8%, of all tested.
C onclusion: We have found a steady dec line in the relative share of HBsAg.
Men are more affect ed than w omen. There is a tendency for inv ers e relations hip
betw een an inc reased relativ e share of anti-HBc tot al Ab carriers and a reduction
in the relative share of HBsAg positive individuals at populat ion level.
Key words: HBV, HBsAg, anti-HBc total Ab

ВНЕСЕНИ СЛУЧАИ НА МОРБИЛИ В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ 2018 Г.

IMPORTED MEASLES CASES
IN BULGARIA, 2018

Н. Владимирова1, С. Крумова1, К. Пармакова2,
А. Курчатова1, епидемиолози от РЗИ 3

N. Vladimirova1, S. Krumova1, K. Parmakova2,
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Ц ел: Епидемиологичен анализ на в нес ени с луч аи на морбили в Бъ лгария през 2018 г., както и поддъ ржане на знания и методологич на подкрепа за всички медици, работещ и по надзора и контрола на морбили.
Материали и методи: Анализирани са данни от Н ационалната у еб базирана система за епидемиологичен надзор на морбили в Бъ лгария,
както и данни от с обс тв ени проу чв ания, вклю ч ително лабораторн и
данни за детекция на генотипов е на морбилния виру с. С лу чаите с а класифицирани като „внесени“, ако има вирусологич ни и/или епидемиоло СЕСИЯ V ВАКС И НО - П Р Е Д О Т В Р АТ ИМ И

ИНФ Е К Ц ИИ

National Centre of infectious and parasitic diseases, Sofia
Ministry of Health
Regional health Inspectorates in Burgas, Sofia, Lovech

Aim : An epidemiologic al analysis of imported m easles in Bulgaria in 2018
as well as knowledge maintenance and methodological s upport for all medic al
specialists dealing with measles surveillance and control.
Materials and methods: T he s urv eillanc e dat a, retriev ed f rom the N at ional
web bas ed syst em for epidemiologic al surveillanc e of m easles in Bulgaria w ere
analyzed as well as dat a from our ow n inv estigations including laboratory data
on detect ed genotypes of measles virus es. Cas es were classified as imported
if there was virological and/or epidemiologic al evidence of exposure outside the
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гич ни доказателств а за контакт изв ъ н страната или региона 7–18 дни
преди появ ата на обрив а, и като „с въ рзани с в нес ен с лу чай“, когато с а
инфекции, придобити на мяс то, прич инени от внесен вирус и подкрепени
с вирус ологични и/ или епидемиологич ни доказателства. П редс тав ен е и
се обсъжда националният ваксинален обхват.
Резултати: Н а пос ледната среща на Регионалната в ерификационна
комис ия за елиминация на морбили и рубеола, през ю ни 2018 г., Бъ лгария
беше обяв ена като с трана с елиминация на ендемич но разпрос тране ние на морбили. През 2018 г., в с траната бях а с ъ общени 16 сус пектни
за морбили с лу ч ая. Диагнозата за морбили беше потв ъ рдена с положителни лабораторни резу лтати (с ерология, в ирус на детекция) в 13
(81%) от случаите. Останалите 3 бяха отхвърлени. Възрастовото
разпределение на с лу чаите е между 2 и 39 години, но най-зас егната е
възрастовата група 15–19 г. (5 случая), следвана от възрастовите
гру пи 20 –39 години (5 с луч ая); ос таналите три с лу чая с а съ отв етно
на 2, 6 и 8 годишна възраст. Сред случаите с известен произход на
инфекцията, 7 (53, 84%) с а с ъ общени като внес ени, а 6 (46, 15 %) като
свързани с в нес ени. От 13 случая, 3 са нев акс инирани, 2 с а ваксинирани
с две или повеч е дози морбилна ваксина, а 8 са с неизв естен вакс инален
стату с. Час тта на с луч аите с неизвес тен в акс инален с тату с(54 %), е
най-в ис ока при чу жденците пос етили Бъ лгария като ту рис ти или като
сезонни работници на Черноморс ките ку рорти, както и при бъ лгарс ки
граждани (предимно ромс ки етнос), жив еещи в Ев ропа и зав ъ рнали се
за кратка в аканция. Н ационалният в акс инален обхв ат с рещу морбили
през 2017 г. за в тора доза е 91, 6%, и 93, 8% за пъ рва доза (което е под
целевата стойност от 95%).
Заключение: В с трани, които с а близо до елиминация на морбили с е
наблю дава нараств ане на дела на в нес ените инфекции ч рез лица прис тигащи от мес та с разпрос транение на морбили.. За пос тигане на елиминация на морбили е съ ществ ено подсилв ането на дейнос тите, нас очени
към оптимизиране на ваксиналния обхват и качеств ото на надзора.
Ключови думи: морбили, елиминация, имунизация

region or c ountry 7–18 day s prior t o ras h ons et and, as im port -relat ed, if t hey
were locally-acquired infections caused by import ed virus, and supported by
epidemiologic al and/or virologic al evidence. N ational v accination c overage is
presented and also discussed.
Results: At t he last m eet ing of t he R egional Verif ic ation C om mis sion f or
Meas les and Rubella Elimination in June 2018, Bulgaria was dec lared to hav e
elim inated endemic trans mission of measles. In 2018, 16 sus pected c ases of
meas les w ere reported in the c ountry. The diagnosis of m eas les w as confirm ed
by pos itiv e laboratory res ult s (serology, v irus det ect ion) in 13 (81 %) of all
report ed c ases. T he rest 3 w ere disc arded. Age distribution is between 2 and
39 y ears of age but m ost aff ect ed age group is 15–19 yrs (5 c as es ) follow ed
by age groups 20–39 y rs (5 c as es); t he rest 3 cas es are 2 yrs, 6 yrs and 8 yrs
of age res pect iv ely. Am ong cas es wit h k now n origin of inf ection, 7 (53, 84%)
were reported as im ported and 6 (46, 15 %) as import-related. Of t he 13 cas es,
3 were unv accinat ed, 2 were vaccinated wit h two or m ore dos es and 8 had an
unk now n vacc ination status. T he proportion of c ases wit h unknow n vaccination
status (54 %), w as highest in foreigners visiting Bulgaria as tourists, or s eas on
w orkers at Black s ea res orts as w ell as, in Bulgarian citiz ens (m ainly Rom a
ethnos) living in Europe and coming back for short vacation.
The national v accination c overage during 2017 f or the s ec ond dos e of
m easles-c ont aining v acc ine is 91, 6%, and 93, 8% f or t he first dos e (w hic h is
below the target value of 95%).
C onclusion: In c ountries c los e to ac hieve m easles elimination an increasing
proportion of import ed infections t hrough international trav elers is obs erv ed. To
reac h the goal of eliminating measles, reinforc em ent of the activities aim ed at
optimizing vaccination coverage and surveillanc e quality is essential.
Key words: measles, elimination, immunization

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ
ИМУНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ
(2009–2018 Г.) И ОТРАЖЕНИЕТО ИМ
ВЪРХУ ИМУНИЗАЦИ О ННИЯ ОБХВАТ И
ЗАБОЛЯЕМОСТТА
ОТ ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ БОЛЕСТИ:
АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ

CHANGES IN THE MANDATORY
IMMUNIZATIONS IN BULGARIA DURING
THE LAST DECADE (2009–2018)
AND THEIR REFLECTION ON THE
IMMUNIZATION COVERAGE AND VACINEPREVENTABLE DISEASES’ MORBIDITY:
ANALISYS AND TRENDS

Н. Владимирова, A. Курчатова, А. Минкова
отдел „Епидемиология“, Национален Център по Заразни и
Паразитни Болести (НЦЗПБ), София

Цел: П редс тав яне на промените в иму низационния календар на
Б ъ лгария в периода 2009–2018 г., анализ на иму низационния обх в ат
със задъ лжителните в акс ини и на тенденциите в заболяемос тта от
в акс инопредотв ратими болес ти (ВП Б), обект на задъ лжителни в акс инации за съ щия период. Н асоч ване къ м възможни епидемиологич ни зависимос ти и изв еждане на препоръ ки, св ъ рзани с прев енцията на ВП Б на
настоящия етап.
Материали / методи: Обоб щени с а данните за дес етгодишен перио д
за заболяемостта от ВПБ: дифтерия, полиомиелит, коклю ш, тетанус,
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N. Vladimirova, A. Kurchatova, A. Minkova
Department „Epidemiology“, National Centre of Infectious and
Parasitic Diseases, Sofia, Bulgaria

Aim : Pres ent ation of c hanges m ade in Bulgarian im munization schedule
during the period 2009–2018, analyses of vaccination cov erage of mandatory
vaccines and t rends of vaccine-prev ent able diseases (VPD ) morbidity, espec ially
VPD subject to mandatory v accinations within t he s am e period. Guidanc e to
possible epidemiologic dependencies and iss ue rec om mendations f or VPD
prevention at the current stage.
Materials/methods: Dat a of VPD m orbidit y: dipht heria, polio, pert ussis,
tetanus, hepatitis B, measles, mum ps, rubella, pneum ococc al infections and
infections due to Hib are summ ariz ed for 10 years period. National immunization
coverage data are summarized too for the same period and for the mandatory
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хепатит Б, морбили, епидемич ен паротит, рубеола, инфекции причинени
от пнев мококи и от хемофилус инфлу енце б. Обобщени с а националните
данни за иму низационния обхв ат съ с задъ лжителните в акс ини срещу
пос очените ВПБ. П риложен е епидемиологич ен анализ. Тенденциите при
основни епидемиологич ни показатели са графич но илюстрирани.
Резултати: В периода 2009–2018 г., Б ъ лгария в ъ в еде с ледните в аксини в детския иму низационен календар : 10-валентна коню гатна пнев мококов а в акс ина (PC V10) (през 2010) и шес тв алентна комбинирана
в акс ина с рещу дифтерия, тетанус, коклю ш, полиомиелит, х епатит Б,
Hib инфекции. Пос ледната замени 4- и 5-валентните ваксини (DT Pa-IPV и
DTPa-IPV-Hib), използвани в кърмач еска възрас т до този момент, съ що
така добав и допъ лнителна (4-та) доза къ м сх емата на х епатит Б в аксината. При морбилните ваксини и иму низации не са правени промени.
През периода не са съ общавани с лучаи на дифтерия, полиомиелит и тетанус при деца. Заболяемостта от коклюш остана почти стабилна.
Заболяв анията от х епатит Б показат с табилно с нижение в ъв вс ич ки
въ зрас тов и групи между 0 и 25-години. Разв и с е голяма епидемия от
морбили (24364 с лучая в 2009 –2011), следв ана от спорадични внесени
случ аи и огранич ени в зрив ов е (2017). Намаляха заболяемос тта от рубеола, както и от пнев мококов ите заболяв ания и инфекциите, прич инени
от H ib при деца. С порадично с е съобщав ат с луч аи на еп идемич ен паротит. П рез периода националното иму низационно покритие при вс ич ки
изброени ваксини е между 90–95%.
Заключение: П рез пос ледното дес етилетие наблю дав аме тенден ция на с табилно с нижение на заболяв анията при пов еч ето ВП Б, в клю чително ну ла с лучаи при дифтерия и полиомиелит. Б ългария е обявена
за страна с елиминация на морбили и ру беола. Рутинната иму низация
срещу х епатит Б, прилагана в продъ лжение на 25 години доказа с в оята
ефектив нос т. Въпреки относ ително добрия иму низационен обх в ат в
Б ъ лгария, с ъ щес тву в ащата иму низационна програма вс е още с е нуждае от подобрение и постигане на по-добро имунизационно покритие.
Ключови думи: в акс ино -предотв ратими болес ти, иму низационен
обхват

СЕСИЯ V ВАКС И НО - П Р Е Д О Т В Р АТ ИМ И
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vaccines against before listed VPD. Epidem iological analys is is applied. Trends
of basic epidemiological indicators are graphically illustrated.
Results: Wit hin t he period 2009 – 2018, Bulgaria introduc ed t he f ollow ing
vaccines int o t he national c hildhood im m uniz ation sc hedule: 10-v alent
conjugate pneum oc occal vacc ine (PCV10) (in 2010) and 6-v alent com bined
vaccine against dipht heria, t etanus, pert ussis, polio, hepatitis B, Hib inf ections.
The latter one replaced 4- and 5- v alent v accines (DT Pa-I PV and DTPa-IPVHib) in us e t o t hat m om ent in inf anc y, as w ell as added an addit ional (4-t h)
dos e t o t he s chem e of hepatit is B v accine. N o c hanges hav e been m ade to
the m eas les c ont aining v accines and v accinat ions. D uring t he period no
diphtheria, polio and t etanus c ases in children have been reported. Pertuss is
morbidity rem ains almost st able. H epatitis B cas es s howed stable decline in all
age groups betw een 0 and 25 yrs of age. Measles exploded in large epidem ic
(24364 cas es in 2009–2011), followed by sporadic im ported cases and limited
outbreaks (2017). Rubella inc idenc e, as w ell as pneum oc occal dis eas es and
Hib infections in c hildren got dow n. M um ps is s poradically reported. N ational
vaccinat ion c ov erage of all abov e m ent ioned v acc ines is bet w een 90–95 %
during the period.
C onclusion: D uring t he last dec ade w e observed a tendency of stable decline
in m ost VPD, inc luding z ero dipht heria and polio. Bulgaria has been dec lared
as a c ountry wit h m eas les and rubella elimination. 25 y ears last ing rout ine
immuniz ation against hepatitis B ev idenc ed its effectiveness. Des pite relatively
good v accination c overage in Bulgaria, the existing adv anc ed immunization
program me still needs to be im proved and better imm uniz ation c overage to be
achieved.
Key words: vaccine-prevent able diseases, vaccination coverage, morbidity
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СЕСИЯ VI
Инфекции, причинявани от храни и води

ЕКСТРАХЕПАТАЛНИ ПРОЯВИ ПРИ HEV –
ИНФЕКЦИЯСОБСТВЕНИ НАБЛЮДЕНИЯ

EXTRA-HE PAT IC MANIFEST AT IO NS ASSOCIAT ED
WITH HEPATITIS E VIRUS INFECTION

M. Пишмишева1, Е. Голгочева-Маркова2,
Е. Насева3, Р. Аргирова4, М.Стойчева5

M. Pishmisheva–Peleva 1, E. Golcocheva- Mar kova 2,
T. Tenev3, E. Naseva3, R. Argirova, M. Stoicheva 5

1

Инфекциозно отделение –МБАЛ- Пазарджик
НРЛаборатория по хепатитни вируси – гр.София
3
Факултет по обществено здраве – МУ – София
4
Вирусологична лаборатория – АСС – болница Токуда – гр.
София
5
Клиника по инфекциозни болести, тропическа медицина и
паразитология- МУ- Пловдив

1

2

2

РЕЗЮМЕ: Хепатитен вирус Е е най-честият причинител на ентерален нон- А х епатит. Той причиняв а су бклинич на, ос тра, х ронич на инфекция, както и екс трах епатални прояв и. Б роят на заболелите в индус триалните с трани в пос ледните години с е ув елич ава, като в с е пов еч е
в нимание с е ов бръ ща на екстрах епаталните прояви, които може да с а
водещи в клиничната картина, да се тежки и дори фатални.
ЦЕЛ: Ц елта на нас тоящето с ъ общение е да предс тав им наблю да в аните от нас екс трах епатални прояв и при ос тра х епатит Е в ирус на
инфекция.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: 181 болни от остра хепатит Е, лекувани
в инфекциозно отделение М Б АЛ-Пазарджик за периода 2014 –2018г. Използвани с а методите на клинич но наблю дение, клинико-лабораторни и
инс тру ментални изс ледвания, серологични изс ледвания – ELISA за установ яв ане на с пецифич ни антитела, а при ч ас т от болните и PCR за
установяване на HEV – RNA в кръв на болен.
РЕЗУЛТА ТИ: Наблюдавани са неврологич ни прояви – синдром на ГиленБаре – 1, енцефалопатия – 1, хематологич ни – тромбоцитопения – 36,
панкреатит – 4, безсимптомно повишав ане на креатинини -киназа – 4.
ОБСЪЖ Д АН Е : Екстрахепатални прояви при HEV-инфекция трябва да
бъдат търсени активно. Най-чес то такива болни не се изследв ат и заболяването остава неразпознато. Интердисциплинарният подход към
тази инфекция ще доведе до по-доброто и разбиране и познав ане.
Ключови думи: синдром на Гилен-Баре, тромбоцитопения, хепатит Е

ABSTRACT: Hepatitis E virus causes sub-clinical, acute and chronic
infections, characterized by hepatitis, though extra-hepatic m anifestations have
been described. T he AIM of this study is t o describe extra-hepatic m anifest ations
associated with Hepatitis E virus infection.
MATERIAL METHODS and RESULTS: We investigat e 181 patients w it h
acute hepatitis E and describe neurological disorders – Guillain-Barré syndrome
– 1, enc ephalopat hy -1, hem at ologic al dis orders – t hrom boc yt openia -36,
pancreatitis -4, increasing level of creatin-kinase without symptoms.
Conclusions: H EV inf ection s hould be c onsidered in patients wit h ac ut e
pancreatitis, Guillain -Barré syndrom e, severe throm bocyt openia. Alt ernativ ely,
signs and sym ptoms of thes e conditions s hould be sought in patients with acut e
or c hronic H EV inf ection. M ore dat a are needed t o c onfirm t he role of H EV in
other extra-hepatic disorders.
Key words: Guillain -Barré syndrome, thrombocytopenia, hepatitis E
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ПРОБИОТИЧНИ ЛАКТОБАЦИЛИ СРЕЩУ
ESCHERICHIA COLI

PROBIOT IC LACTOBACIL I AGAINST PROBIOT IC
LACTOBACILI AGAINST ESCHERICHIA COLI

С. Данова1*, Л. Добрева, В. Немска1,2, Н. Ботева1 Р. Тропчева1

S. Danova1*, L. Dobreva1, V. Nemska1,2, N. Boteva, R. Tropcheva 1
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Цел: Определяне с пос обнос та на лактобацили от различни мес тообитания да потискат растежа на Esc heric hia c oli и подбор на щамов е
с потенциал да с е прилагат в профилактиката и прев енцията на инфек ции на уро-генитал ния тракт.
Материали/м етод и: 50 щама лактобацили, изолирани от традиционни млечни продукти и 16 щама от майчина кърма, са изпитани in
VITRO по метода дифузия в агар, срещу E.coli K-12; щам HB101 и щам 420,
референтни Е.с. ATCC 25927 и АТСС®11775 ТМ, и клиничен щам E.coli TU-5.
Резултати: В борбата с патогените в се пов еч е в нимание с е отделя
на пробиотич ните добав ки. В тази връ зка бе оценена с пос обнос тта на
бъ лгарски новоизолирани и подбрани като кандидат-пробиотич ни лактобацили – 16 щама с ч ов ешки и 50 с млеч ен произх од, да подтис кат
Е. c oli. Н епатогенен щам Е. c oli K12 с е отлич ава като с илно ч ув ств ителен къ м проду цираните метаболити от 35 М КБ ку лту ри. Н ай-в ис ока
активност срещу останалите щамове Е.coli е отчетена в опитите
с кис ели безклетъ чни филтру в ани су пернатанти от 24 и 48 ч. лактобацилни ку лту ри в с реда MR S, v egM R S и в закв ас ено, с отделните лактобацили, с терилно мляко. Тази актив нос т е с ледс тв ие от проду ци раните млеч на и дру ги кис елини, като с амо дв а изолата са определени
като бактериоциногенни. В гру пата на лактобацили от къ рма 25% с а
спос обни да инх ибират рас тежа на Е. c oli АТ СС 25725. С практич ес ко
знач ение е с пос обнос тта на 12 щама Lactobacillus plant arum, ку лтив ирани в мляко, да подтис кат Е.с. АТСС 25725 и 1 от тях Е. с АТ СС 11775.
Положителни резултати са отчетени и срещу уропатоген Е.с. щам
ТУ 5. От подбраните ефектив ни антагонис ти е с ъ здаден прототип на
пробиотична му лтибактериална форму ла, която при редов ен прием за
последните 3 месеца е показала обещаващи резултати.
Заключение: Л актобацилите от различ ни х абитати с а ес тес тв ени
антагонис ти с рещу у ро-патогенни Е. c oli и притежав ат щамов о -с пецифичен пробиотичен потенциал .
Ключови думи: Escherichia coli, Lactobacillus, Antibacterial ACTIVITY

Aim: To estim at e t he ability of lactobacilli, f rom diff erent habit ats, to inhibit
the growt h of Esc heric hia c oli and to select of strains wit h potential t o be applied
in the prevention and prophylaxis of urogenital tract infections.
Materials / Methods: 50 strains of lactobacilli isolated from traditional dairy
products and 16 strains of breast milk were tested in VIT RO by the agar diffusion
method against E . c oli K-12; E.c HB101; E.c. 420, E.c. ATC C 25927, E.c.
ATCC®11775T M, and a clinical strain of E. coli TU-5.
Results: Probiotic s upplem ents gain inc reas ed att ent ion in dealing w it h
pat hogens. In t his c ont est, t he c apacit y of newly is olat ed lactobacilli – 16
hum an st rains and 50 milk strains -t o ant agoniz e E.c oli, w as est imat ed, and
candidate probiotics acting as natural ant agonists, w ere selected among them.
The nonpathogenic strain E. c oli K12 was distinguished as highly sensitive t o
the produc ed m etabolit es from 35 Lactobac illus cult ures. The highest activity
was rec orded in all tests with acid c ells-free supernat ants, obtained after 24 –
48 h Lactobacillus cultiv ation in M RS, vegMR S brot h and in sterile milk. Thus,
produced lactic and other ac ids are activ e compounds, w ith only tw o isolat es
defined as bacteriocinogenic. I nt o the group from breast milk, 25%, of the
isolates possess ed inhibitory activity to E. coli ATCC 25725. High prominent is
the result w ith 12 Lactobac illus plant arum strains, cultivat ed in milk o/n. Their
whey fractions show ed bact eric idal effects on E.coli ATCC 25725 and 1 of them
on E. c. AT CC 11775. T his activ ity w as c onfirm ed against uropathogenic E.c
TU 5. Bas ed on the s elect ed eff ective ant agonists, a prot oty pe of a probiotic
multibact erial form ula has been establis hed, whic h has show n promis ing res ults
at regular administration.
Conclusion: Lact obacilli f rom diff erent habit ats are nat ural ant agonist s
against uropat hogenic E.coli and have strain-specif ic probiotic potential.
Key words: Escherichia coli, Lactobacillus, Antibacterial ACTIVITY
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ПАРАЗИТНИ ИНВАЗИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С
ХРОНИЧНИ АЛЕРГИЧНИ ПРОЯВИ
Б. Чакърова

B. Chakarova

Тракийски университет – Стара Загора, Медицински
факултет, Катедра „Микробиология и паразитология“,

Пус ков и мех анизми за голям брой болес ти с е явяв ат протозои, хелминти и фу нги, паразитиращи в организма на ч ов ека. П о данни на С З О
п о с в ета с паразити с а инв азирани пов еч е от 3 млд. ду ши. В Ев ропа е
поразен вс еки трети ч ов ек. Едни от най-разпрос транените съ в ремен ни заболяв ания при ч ов ека – алергич ните, ч ес то с е ас оциират с опаразитявания с ендопаразити.
Цел на проучването е да се представят най-често диагностицираните паразитни инв азии при лица с х ронични алергич ни с имптоми и
заболявания.
Материал и мето ди: В п роу чв ането са включени общо 348 лица с
хронични алергични с имптоми и заболяв ания: хроничен пруритус, уртикария, атопич ен дерматит, пациенти с хронич ни кожни заболявания и
алергич ни рес пираторн и прояви. О т мъжки пол са 135 (38.8%), а от женски – 71 (61.2%). Използв аните диагнос тичн и методи са: цитох емато логични и биохимич ни клинико-лабораторни тестове; дерматологични
биопсични патохистологич ни и парзитологич ни: изс леднане на фецес –
морфологич на диагностика – макроскопски и с в етлинномикрос копски и
иму нох роматографски чрез бързи in vitro ангигенни тестове за откриване на Crypt osporidium PA RVU M , Giardia lam blia and Entamoeba histolytica/
dispar; имуноензимни методи ч рез комерсиални ELISA китове за диагностика на токсоп лазмоза, ехинококоза, трихинелоза и токсокар оза.
Резултати: О паразитените с а 129 ( 37.1%) . С ентеропаразити – протозои и хелминти са 39 (11.2%): Giardia intestinalis 9 (2.6%),
Blastocystis hominis 9 (2.6%), Entamoeba coli 6 (1.7%), Hymenolepis nana
6 (1.7%), Enterobius VERMICULARIS 3 (0.9%) and Cryptosporidium PARVUM
3 (0. 9%), and Asc aris lum bric oides 3 (0. 9%). П оложителни за парзити с
тъканна локализация с а 90 (25. 95%): за токс оплазмоза (позитив ни
Toxoplasma gondii antibodies IgG, IgM) са 57 (16. 4%), за трихинелоза (по зитив ни T ric hinella Ant ibody ELI SA Kits ) с а 15 (4. 3%), за токсокароза с а 9
(2. 6%) и за ех инококоза за съ що 9 (2. 6%). П ри 12 пациенти е ус танов ена
инвазия с дв а в ида паразити и при 6 – с три. Н ай-голям брой позитив ни
за опаразитяв ания пациенти с а в ъ в в ъ зрас тов ата гру па между 25 и 54
години. П ри 69 (19. 8%) от опаразитените пациенти с х ронич ни алергич ни с имптоми и заболяв ания пров еждането на антипаразитно лечение
(до отрицателен паразитилигичен резу лтат) дов еде до преминав ане на
основните симптоми – съ рбеж, зачерв яване, кашлица, довеждане до референтни стойности на левкоцитите и еозинофилните клетки.
Заключение: П ациентите с х ронич ни алергич ни с имптоми и заболя в ания с а с в ис ока ч ес тота на опаразитенос т с ендопаразити. Вклю ч в ането на паразитологич ните изс ледв ания в диагнос тич ния панел при
тези с имптоми и заболяв ания в голяма степен ус тановяв ат паразитната етиология като провокиращ ги фактор.
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PARASITIC INVASIONS AMONG PATIENTS WITH
CHRONIC ALLERGIC MANIFESTATIONS

Trakia University – Stara Zagora, Faculty of Medicine, Department
of Microbiology and Parasitology

Som e of t he m ost c om m on pres ent dis eas es in hum ans – t he allergic dis eases, are often associated with endoparasitic invasions.
The aim of the st udy is to pres ent the m ost frequently diagnos ed parasit ic
invasions in people with chronic allergic symptoms and diseases.
Materials and Methods: The study included a total of 348 individuals
with chronic allergic symptoms and diseases: chronic pruritus, urticaria,
atopic dermatitis, patients with chronic skin diseases and allergic respiratory
manifestations. The males are 135 (38.8%) and females – 71 (61.2%). The used
methods for diagnostic are: cytohematological and biochemical laboratory tests;
histopathology dermatological biopsy and parasitological tests: examination
of feces – morphological diagnostics – macroscopic and light microscopic
and rapid immunochromatographic tests for in vitro diagnostics for highquality detection of Cryptosporidium PARVUM , Giardia lamblia and Entamoeba
histolytica/dispar; enzyme immunoassay tests by commercial ELISA kits for
the diagnosis of toxoplasmosis, echinococcosis, trichinellosis and toxocarosis.
Results: The people with parasitic invasions are 129 (37.1%). The invasion
patients with enteroparasites – protozoa and helminths are 39 (11.2%), with
Giardia intestinalis are 9 (2.6%), with Blastocystis hominis are 9 (2.6%),
with Entamoeba coli are 6 (1.7%), with Hymenolepis nana are 6 (1.7%), with
Enterobius VERMICULARIS are 3 (0.9%), with Crypt osporidium PA RVUM – 3 (0.9%),
and with Ascaris lumbric oides – 3 (0.9%). Positive for parasites with tissue
localisation are 90 (25.95%): for Toxoplasmosis (positive for Toxoplasma gondii
antibodies IgG, IgM) are 57 (16. 4%) patients, for Trichinellosis (positive for
Trichinella Antibody ELISA Kits) are 15 (4.3% 2.6%) and for Toxocarosis are 9
(2.6%), and for Echinoc occosis – 9 (2.6%) people. Invasion with two species
of parasites is established in 12 patients and w ith three species – in 6 patients.
In 69 (19. 8%) of the patients with parasitic inv asions and chronic allergic
symptoms and diseases, antiparasitic treatment (until a negative parasitic
outcom e) resulted in the passing the main symptoms – itching, redness,
coughing, normalization of the leukocyte and eosinophil count.
Conclusion: Patients w it h c hronic allergic s y m ptom s and dis eas es hav e
a high incidence of endoparasitic inv asions. The inclus ion, of parasitological
exam inations in the diagnostic panel in c as es with patients m anifesting thos e
sy mpt om s and dis eas es, largely identif ies paras itic etiology as a prov ok ing
factor.
Key words: Chronic allergies, endoparasites
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СЕСИЯ VII
Векторно-предавани инфекции

„ПАПАТАЦИЕВА ТРЕСКА“ И МЕНИНГИТ,
ПРИЧИНЕНИ ОТ ФЛЕБОВИРУС ТОСКАНА

„PAPPATACI FEVER“ AND MENINGITIS
CAUSED BY PFLEBOVIRUS TOSCANA

И. Христова, Е. Панайотова, И. Трифонова,
Т. Гладнишка, Е. Тасева, В. Иванова

I. Christova, E. Panayotova, I. Trifonova, T. Gladnishka, E. Taseva, V.
Ivanova

НРЛ „Векторно-предавани инфекции“, НЦЗПБ

NRL „Vector-borne pathogens“, NCIPD

Флебов ирус Тоскана (TOSV) принадлежи къ м вида Sandfly fever Naples
species complex, род P LEBOVIRUS , сем. PHENUVIRIDAE , разред B UNYAVIRALES.
Подобно на прич инителите на Кримс ката Конго хеморагична трес ка
и хеморагич ната трес ка с бъбречен синдром вирус ната РНК е едноверижна, с отрицателна полярнос т и се с ъс тои от 3 с егмента: малъ к,
среден и голям, кодиращи съответно нуклеопротеина, гликопротеините и РНК-полимеразата. Предав ането на инфекцията е пос редство м
флеботомуси. Клинич ното протич ане най-често е под формата на фебрилно заболяване. Не са редки и случ аите на менингит и ли менингоен це ф алит. В ендемич ни с трани като Италия, Испания, Ф ранция, T OSV е
сред трите най-ч ес ти прич инители на в ирусен менингит през лятото.
Флеботомусни в ектори от няколко вида са разпространен и в нашат а
страна. Наше проучване върху серопрев алентнос тта на T OS V в страната потв ъ рди широкото разпрос транение на TOS V. В Националната
референтна лаборатория къ м НЦЗПБ доказв аме вирусна РН К в ранния
стадий с RT-PCR в кръ в та на болния, а при изявена вече симптоматика
открив аме специфични И гМ и ИгГ антитела с ELISA. Очевидно диагнозата се пропуска, затов а лекарите трябв а да им ат въ зможна T OS V инфекция в диференциално диагнос тич ен план през летните месеци.
Благодарности: Т ов а проу чв ане е финанс ирано от Ф Н И по проект
ДН03/15/19.12.2016

Phlebovirus Toscana (TOSV) belongs t o Sandfly fever Naples species c om plex, genus P LEBOVIRUS , fam. PHENUVIRIDAE , order B UNYAVIRales. Similar to the
viruses c ausing Crimean Congo hemorrhagic fever and hem orrhagic fever wit h
renal syndrome, viral RNA is single-stranded, negative-sense, and c onsists of
three segments: small, medium and large, encoding nucleoprotein, glycoproteins and RNA-polym erase, respectively. Transmission of T OS V is by phlebotomine s andflies. Clinical m anifestation is usually as febrile illness. However,
cases of meningitis or meningoencephalitis are not rare. In endem ic countries
like Italy, Spain and France, T OS V is among the three main causes of viral m eningitis during the sum mer. Phlebotom us vectors belonging t o several species
are distributed in our country. Our investigation on seroprevalence of TOS V in
the country confirm ed the wide distribution of T OSV. In the National Reference
Laboratory at NCIPD, we detect viral RNA at early stage with RT-PCR in blood
samples from patients, and in case of already manifested sym ptoms, we detect
specific IgM and IgG antibodies by ELISA. Obviously, the diagnosis is missed,
that is why physicians should include possible T OS V infection t o the differential
diagnosis during the summer months.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА АЗИАТСКИЯ ТИГРОВ
КОМАР AEDES ALBOPICTUS
В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 Г.

EXPANSION OF THE ASIAN
TIGER MOSQUITO AEDES ALBOPICTUS
IN BULGARIA IN 2018
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Цел: Азиатският тигров комар Aedes albopict us е инв азив ен в ид, ус танов ен за пръв пъ т в Б ъ лгария през 2011 г. в облас т Бу ргас. М ежду
2012 и 2017 г. е установен в 15 области на страната, като се очаква
ареалът му да се разширява.
Материали и методи: О т август д о октом ври 2018 г. в изпълнение на дейнос тите, заложени в Национална програма за профилактика
и контрол на в екторно-предав ани транс мис ив ни инфекции при х ората
в Република България 2014–2018 г., са проведени полеви проучвания за

Aim: The Asian tiger mosquito Aedes albopictus is an invasive species found
for the first time in Bulgaria in 2011 in Burgas region. Between 2012 and 2017, it
has established in 15 regions of the country, and its range is expected to expand.
Materials and methods: From August to October in 2018, by implementing
the activities planned in the National programme for prevention and control of
vector-borne infections in humans in the Republic of Bulgaria 2014–2018, field
studies to detect the species were conducted in all regions of the country. The
sampling was perform ed by ovitraps used to detect eggs laid by the females
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ус танов яв ане на в ида в ъв в с ич ки облас ти на с траната. У лов ъ т е пров еждан с капани за яйцеснасяне, пос редс тв ом които се установ яв ат
яйца, с нес ени от женс ките на Ae. albopict us. Общо 250 с бора на су бстратите за яйцес насяне с а пров едени в 30 локации на 28 облас ти. В 22
локации от капаните с а с ъ брани ларв и, които с а отгледани до имаго
в лабораторни ус ловия. Въ зрас тните комари с а определяни в идово по
морфологич ни белези.
Резултати: Присъствието на Ae. albopictus се потвърждава в облас тите Б лагоев град, Б у ргас, Варна, Велико Тъ рнов о, Видин, Враца,
Къ рджали, М онтана, П азарджик, П лов див, Русе, Сливен, Стара Загора,
Хас ков о и Я мбол. За пръ в пъ т с е ус танов яв а в облас тите Габров о, Добрич, Л ов еч, П лев ен, С илис тра и Т ъ ргов ище. В облас тите Кюс тендил,
Перник, Разград, Смолян, София, С офия (с толица) и Шу мен тигров ият
комар не е установен.
В облас тите, в които е разпрос транен, Ae. albopictus e ус танов яв ан
в с елища с надморс ка в ис оч ина между 10 и 398 м. П рис ъс тв ието му в
различ ни час ти на Бъ лгария предполага разпрос транение както от една
област в с ъс едните й, така и многобройни, незав ис ими една от дру га
точки на внос.
Ключови думи: Aedes albopictus, разширение на ареала, България

of Ae. albopictus. A tot al of 250 ovipos ition substrat es were collect ed from 30
locations in 28 regions. Mos quito larv ae collect ed from ovitraps in 22 locations
were rais ed to adults under laborat ory conditions. Adult mos quitoes w ere identified morphologically.
R esults: T he est ablishmentof Ae. albopictus was c onfirm ed in t he regions of
Blagoev grad, Burgas, Varna, Velik o Tarnovo, Vidin, Vratsa, Kardz hali, M ont ana,
Paz ardzhik, Plovdiv, Ruse, Sliven, Stara Z agora, Haskov o and Yam bol.. For the
first t im e it w as det ect ed in t he regions of Gabrov o, D obric h, Lov ec h, Plev en,
Silistra and T argov isht e. In the regions of Ky ustendil, Pernik, R azgrad, Smolyan,
Sofia, Sofia (stolitsa) and Shumen, the Asian tiger mosquito was not found.
In areas w here it was present, Ae. albopictus w as f ound in s ettlements wit h
an altitude between 10 and 398 m etres above s ea level. Its presence in different
parts of Bulgaria suggests both distribution from one region t o the neighbouring
ones, and numerous independent introductions from different points of entry.
Keywords: Aedes albopictus, expansion, Bulgaria

СЪСТОЯНИЕ НА ПАРАЗИТОЗИТЕ
В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 Г.

STATUS OF PARASITIC DISEASES
IN BULGARIA IN 2018

И. Райнова, Р. Харизанов, Н. Цветкова, Р. Борисова, Е. Кънева,
А. Иванова, И. Кафтанджиев, О. Миков, М. Виденова
Отдел „Паразитология и тропическа медицина“
Национален център по заразни и паразитни болести
(НЦЗПБ), София

Department «Parasitology and Tropical Medicine»
National Center of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD),
Sofia

Анализъ т на паразитните болес ти с е изв ъ ршв а вс яка година в нашата с трана поради с пецификата на заразяв ането и продъ лжителното
хронич но протич ане на голям брой от тях. Характерно за паразитните
инвазии е ч ес тото засягането на децата, пос ещав ащи детс ки заведения, поради липс ата на изградени х игиенни нав ици и близкия контакт
помежду им. Ц ел на нас тоящата работа е о ценка на с ъс тоянието на
паразитозите в Б ъ лгария през 2018 г. Като материали с а използв ани
данните от годишните отчети на паразитологичните структури от
РЗИ, Л З, МУ и Н Ц ЗП Б. Общо през 2018 г. са изс ледв ани над 600 000 лица,
от които диагнос тицирани с различни паразитози с а над 1% от пос очените в отч етните форми. Ех инококозата и трих инелозата запазв ат
св оето здравно знач ение, в ъ преки ч е през 2018 г. с а регистрирани наймалък брой случаи на кистна ехинококоза през последните 10 години –
206. Заболяемос тта от трих инелоза е 0, 64%₀₀ ₀ от съ общени общо 4
епидемич ни в зрив а в три облас ти на с траната. П ри геох елминтозите
(аскаридоза и трих оцефалоза) заболяемос тта е съ отв етно 11% ₀₀₀ и
1, 7%₀ ₀₀. В с рав нение с предх одни години данните за ентеробиозата
показв ат нов о у в елич ение на с лу ч аите през 2018 г. (6331 къ м 5472 за
2017 г. ). П ри в ектор -пренос имите паразитози през годината внос на
малария е диагнос тицирана при 8 пациенти, като 5 от тях с а бъ лгарс ки
граждани и 3 с а чу жденци. Анализъ т на данните показв а, ч е паразитни те болес ти в Б ъ лгария не намаляв ат и затов а е необх одимо запазв ане
и у крепв ане на мрежата за надзор и контрол и ос обено в клю чв ането в
структурите по медицинска паразитол огия на нови кадри.
Ключови думи: паразитози, заболяемост, зоонози
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I. Rainova, R. Harizanov N. Tsvetkova, R. Borisova, E. Kaneva,
A. Ivanova, I. Kaftandjiev O. Mikov, M. Videnova

Analysis of parasitic dis eas es in our c ountry is c arried out annually due t o
the specificity of inf ection and prolonged c hronic c ours e of a large num ber of
them. Parasitic inf ections typic ally m ost often affect children attending childc are
facilities due to the lack of hygienic habits and the close pers onal c ont act among
them. T he aim of t he pres ent w ork is t o ass es s t he c ondition of t he parasit ic
diseases in Bulgaria in 2018. The data from the annual reports of the parasitic
structures from t he RHI, priv ate diagnostic laborat ories, MU and NCI PD are used
as materials. A total num ber of more than 600,000 individuals w ere examined
in 2018, m ore t han 1% of w hom w ere diagnos ed wit h different parasit os es of
thos e indic ated in t he report ing f orm s . Echinococcosis and trichinellosis ret ain
their health im portance, alt hough in 2018 was regist ered the lowest num ber of
cases of cystic hydatid dis eas e in t he last 10 y ears – 206. Tric hinella incidenc e
is 0,64% ₀₀₀ of t he t ot al report ed f our out break s in t hree c ount ry regions. I n soil
transmitted parasit os es (as c ariasis and tric huriasis ) m orbidity is 11%₀₀₀ and
1.7%₀₀₀ res pectiv ely. C om pared to prev ious years data f or enterobiosis show a
new increas e in c as es in 2018 (6331 t o 5472 t o 2017). I n vector-transmitted
parasitic diseasesim port ed m alaria w as diagnos ed in 8 pat ient s, 5 of t hem Bulgarian citizens and 3 foreigners. The analys is of the dat a shows that the paras itic
diseases in Bulgaria are not dim inis hing and theref ore it is necessary to pres erv e
and strengthen the surv eillance and control netw ork and es pecially the inclus ion
of new specialists in the structures of medical parasitology.
Keywords: parasitoses, morbidity, zoonoses
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СЕСИЯ VIII
Инфекции, свързани с медицинското обслужване
и при имунодефицитни състояния

HEL ICO BACT ER PYLORI ИНФ ЕКЦИЯ
ПРИ ДЕЦА С БОЛЕСТТА НА CROHN,
УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ И ЦЕЛИАКИЯ

HELICOBACT ER PYLORI INFECTIO N IN BULGARIAN
CHILDREN WITH CROHN’S DISEASE,
ULCERATIVE COLITIS AND CELIAC DISEASE
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Цел: Да с е проу ч и в ръ зката между H elic obact er py lori инфекцията с
автоиму нните ч ревни заболявания (AIMD като въ зпалително заболяване на ч ерв ата и целиакия) с ред педиатрич ните пациенти у нас. Материали/ методи: Б еше изс ледв ана ч ес тотата на H. py lori инфекцията при 47
бъ лгарс ки деца с AI MD с прямо тази при 569 деца без тези заболяв ания.
Резултати: Пациентите с AIMD имаха 2 пъти по-ниска честота на H.
py lori инфекцията (12. 8%) спрямо контролната група (26. 0%, p=0. 044).
С амо 12.5% от децата с Б олес тта на Crohn, 10. 0% от тези с у лцерозен
колит и 14. 3% от децата с целиакия бях а H. pylori позитив ни. Въ зможните прич ини за асоциацията с а обсъ дени. Заключ ение: Въ преки че иму номоду латорните пос ледс тв ия от H. pylori инфекцията в патогенезата
на AIM D продъ лжав а да бъ де противоречива тема, ние намерих ме сигнификантна обратна ас оциация между тези интес тинални болес ти и H.
pylori инфекцията при българските педиатрични пациенти.
Ключови думи: H elic obact er pylori; въ зпалителна ч рев на болест-IBD;
целиакия

Purpose: To ass es s H elic obact er pylori inf ection prev alenc e am ong
Bulgarian pediatric patients with autoimm une int estinal dis eas es (AI MDs such
as inflammatory bowel disease and celiac disease). Methods: We evaluated
H. pylori inf ection rat es in 47 Bulgarian c hildren w it h AI MD s in c om paris on
wit h 569 c hildren lacking t he dis eas es. R es ult s: AI M D pat ients had 2-f old
low er prev alenc e of H. pylori inf ection (12. 8%) c om pared wit h t he c ontrol
group (26. 0%, p=0. 044). Only 12. 5% of Crohn’s dis eas e pat ient s, 10. 0% of
those with ulcerative colitis and 14.3% of the children with celiac disease were
H. py lori posit iv e. T he pos sible reas ons f or the ass ociation are disc us s ed.
Conc lusions: Although imm unom odulatory c ons equenc e of H. pylori inf ection
in AI M D pat hogenesis still rem ains a t opic of c ontroversy, w e obs erv ed a
significant inverse ass ociation betw een thes e intestinal dis eas es and H. pylori
infection in Bulgarian pediatric patients.
Keywords: H elic obact er pylori; inf lam m at ory bow el dis eas e-I BD; celiac
disease

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ИНФЕКЦИОЗЕН
ЕНДОКАРДИТ, ПРИЧИНЕН ОТ S.GALLOLYTICUS
SUBSP. PASTEURIANUS, АСОЦИИРАН С
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

CLINICAL CASE OF INFECTIVE ENDOCARDITIS
CAUSED BY S.GALLOLYTICUS SUBSP.
PASTEURIANUS, ASSOCIAT ED WITH COLORACTAL
CARCINOMA
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В ъведение. Представяме случай на инфекциозен ендокардит, причинен
от S.gallolytic us subsp. рasteurianus, асоцииран с дв e ас имтоматични синхронни неоплазми, локализирани в колона, различаващи се хистологично.

Introduction. We pres ent a c as e of S.gallolytic us s ubs p. past eurianus infective endoc arditis assoc iated w ith tw o asy mpt omic sy nchronic c olonic neoplasms. The histopathogic al result of the two neoplasm s were different.
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Клиничен случай. 65-годишен мъ ж пос тъ пв а в Клиника „Кардиоло гия“ с анамнес тич ни и клинич ни данни, нас оч в ащи къ м инфекциозен
ендокардит. П ров едените транс торакална и транс езофагеална ехокардиографии ус тановяв ат в егетации по платната на митралната и
аортната клапи. Взех а с е дв а с ета х емоку лту ри и се с тартира емпирич на комбинирана антимикробна терапия, съ глас но „Справоч ник за емпирич на антимикробна терапия на ВМА“. Изолира се S.gallolyticus subsp.
рasteurianus и според определената антимикробна чувс тв ителност, не
се наложи промяна в антимикробната терапия. Въ преки, ч е ас оциацията между S.gallolytic us subs p. рasteurianus и колоректалния карцином
е едв а 18%, при клинико-лабораторното обс ъ ждане с е в зе решени е
пациентъ т да бъ де с криниран за колоректален карцином, ч рез фиброколонос копия. Ус танових а с е дв е синхронни неоплазми, определени хис тологич но като вис окодиференциран аденокарцином (G1pT2N 0Mx ), локализиран в coecum и у мерено диференциран аденокарцином (G2pT3N 0Mx ),
в colon sigm oideum, и множес тв о хиперпластич ни полипи, разпръс нати
в c olon desc endens. Н а 20-тия ден от приема, с лед общо ч етири негативни х емоку лту ри (дв е дв ойки, в зети през интерв ал от пет дни), с е
извъ рши с у бтотална колектомия с илео-с игмоанас томоза, изпрев ар ваща нас роч еното клапно протезиране. Контролната фиброколонос ко пия на 6-тия месец не установ и нови лезии или образу в ания в колона.
Заключение. М у лтидис циплинарният подх од, приложен от широ к
екип от с пециалис ти, в клю чв ащ кардиолог, микробиолог, гастроенте ролог, патоанатом, х иру рг и др. е клю ч ов момент в диагнос тич но -лечебния процес на инфекциозния ендокардит, прич инен от S.gallolyticus
subs p. pasteurianus и асоцииран с колоректален карцином. П ри подобни
на опис ания случаи, е необх одимо изв ършв ането на с крининг за колорек тален карцином.
Ключови думи: колоректален карцином, инфекциозен ендокардит,
S. gallolyticus subsp. pasteurianus

Case presentation. 65-y ear-old m ale pres ent ed t o T he C ardiology D epart ment w ith anam nestic and clinic al data guided t o inf ective endocarditis. Transthoracic and transes ophageal echocardiography w ere perf orm ed show ing
veget ations of t he mitral and aortic v alv es. Tw o s ets of haem oc ult ures w ere
taken and em piric al c om bined antimic robial therapy w as started acc ording to
the Guideline for em piric antim icrobial t herapy of MM A. S. gallolytic us s ubs p.
pasteurianus w as isolated. There was no change of the em piric therapy according t o antimicrobial susc eptibility res ult. The c linical-laboratory group decided
to screen the patient for colorect al carc inom a by fibroc olonoscopy, although
the ass ociation betw een S.gallolytic us subs p. past eurianus and the colorectal
carcinoma is only 18%. The fibroc olonosc opy revealed two sy nchronic neoplas ms and a lot of hyperplastic colon poly ps. T he first neoplasm from the caecum was histopathologic ally det ermined as w ell-differentiat ed adenoc arc inom a
(G1pT 2N 0Mx) and t he s econd one – m oderately -differentiated adenoc arc inom a
(G2pT 3N 0Mx). The patient underw ent a subtotal colect omy with ileosigm oid
anastom osis, after four negative haemoc ult ures (tw o sets were taken at an interval of 5 days), on the 20th day of the hospitaliz ation, before a scheduled v alv e
reconstruction. Fibrocolonosc opy performed 6 m ont hs later, did not detect new
lesions or formations.
Conclusion. T he m ult idis ciplinary approac h, im plem ent ed by a broad
spectrum of profess ionals – cardiologist, microbiologist, gast roent erologist,
pathologist, surgeon etc., is a key point of the diagnostic and therapeutic decision-m aking proc ess in inf ective endocarditis c aus ed by S.gallolyticus s ubsp.
pasteurianus, associated wit h colorectal c arcinoma. Screening fibroc olonoscopy should be performed in patients exhibiting any S.gallolyticus bacteremia.
Key words: c olorect al c arcinom a, infectiv e endoc arditis, S. gallolytic us
subsp. pasteurianus

БИОФИЛМ ОБРАЗУВАНЕ ОТ
STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA –
ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА
И ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

BIOFILM FORMATION BY
STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA –
A LITERATURE REVIEW AND
PRELIMINARY RESULTS

Т. Стратева1, А. Трифонова2, Е. Савов 3, И. Митов 1
1

T. Strateva1, A. Trifonova2, E. Savov3, I. Mitov1

Катедра по медицинск а микробиология, Медицинск и факултет, Медицинск и Университет – София; 2Лаборатория
„Микробиология“, Катедра „Военна епидемиология и хигиена“, Военномедицинск а академия – София; 3Лаборатория
„Микробиология“, МБАЛ Самоков.

St enotrophom onas m alt ophilia е един от най -в ажните и проблемни
за леч ение в ъ треболнични патогени. Разнообразие от фактори на в ирулентност участват в патогенезата на инфекциите, която е пряко
св ъ рзана и с ъс с пос обността на бактериалните клетки да образу в ат
биофилм върху абиотич ни повърхнос ти и тъкани на макроорганизма.
Цел: П редс тав яне на фенотипните х арактерис тики и генетич ни те мех анизми при формиране на биофилм от S. m alt ophilia, негов ото
уч ас тие в между клетъ ч ната с игнализация и въ зможните терапевтич ни подходи за отстраняването му, описани в литературата, както и
собс тв ени предв арителни резу лтати от проучв ания на биофилм-св ързаните гени.
Материали и методи: Общо 168 нозокомиални изолати S. m alt ophilia,
идентифицирани чрез полимеразно -верижна реакция (PCR) за детекция
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Stenotrophomonas maltophilia is one of the m ost im portant and problematic
nos ocomial pat hogens. A variety of virulenc e factors contributes to the pat hogenesis of infections w hic h is directly ass oc iat ed wit h t he ability of bacterial
cells to form biofilms on abiotic surfaces and host tissues.
Purpos e: T his w ork pres ents t he lit erature data regarding phenoty pic char acteristics and genetic m ec hanisms of biofilm f orm ation by S. m altophilia, its
involvem ent in the cell-to-cell signaling and poss ible therapeutic approaches
for rem oval, as well as preliminary personal results obtained by a study on the
biofilm-associated genes.
Materials and methods: A t ot al of 168 S. m aolt ophilia nos oc om ial is olat es
identified by a poly meras e chain reaction (PCR ) of the 23S rRN A gene w as collected during 2011–2016 from fiv e univ ers ity hospitals in Sofia. Biofilm-related
genes, including spgM, rmlA and rpfF, were also detected by PCR.
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на 23S рРН К гена, бях а съ брани през периода 2011–2016 г. от пет универс итетски болници в София. Биофилм -свъ рзаните гени, spgM, rmlA и
rpfF, също бяха доказани чрез PCR.
Резултати: Общата ч ес тота на биофил м -асоциираните гени беш е
с ледната: spgM – 26. 8%, rm lA – 85.1%, и rpf F – 60. 7%. Час тта от щамо в ете, притежав ащи еднов ременно дв а гена (rmlA+rpf F), беше 37. 5%, в
29. 8% от тях беше у станов ен един ген (rm lA или rpf F), а в 14.3% тройната генна комбинация. Б еше ус танов ена знач имо п о-в ис ока ч ес тота
на rpf F с ред изолатите от долни дих ателни пъ тища (ДДП) спрямо изолатите от рани (61. 4% спря мо 37. 5%, p<0. 05), както и п о-голямо разпространение на spgM при изолатите от рани в сравнение с тези от
ДДП (58.3% / 15.8%, p<0.001).
Заключение: Огранич ените къ м момента терапев тич ни подх оди за
предотвратяв ане образув ането на биофилм и присъ щата антимикроб на резис тентност на бактериалните клетки, в клю ч ени в него, представ ляв ат с ериозна заплах а за общес тв еното здрав е. Н еобх одими с а
бъ дещи проуч в ания за п о-доброто разбиране както на механизмите на
формиране, така и на динамиката на биофилма при S. m alt ophilia, за да
бъдат разработени стратегии за неговия контрол.
Ключови думи: St enotrophom onas m alt ophilia, биофилм, биофилм свързани гени.
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Results : The overall prevalence of biofilm-ass ociat ed genes was as follows:
spgM – 26. 8%, rm lA – 85.1%, and rpfF – 60.7%. The part of strains harboring
both genes (rmlA+rpfF) was 37.5%, 29. 8% of the strains possessed either the
rmlA or the rpfF gene, and 14.3% of them exhibited the triple gene com bination.
The rpfF gene show ed a signific antly higher incidence among lower respiratory
tract infection (LRTI) isolates of S. m altophilia compared t o thos e causing
wound infections (WI) (61. 4% VS . 37.5%, p<0. 05) while s pgM was more
prevalent in WI (58.3%) than in LRTI (15.8%) isolates (p<0.001).
Conclusion: The currently limited therapeutic approac hes to prevent the
biofilm formation and the typical antimicrobial resistance of the bacterial cells
included therein pose a serious threat to the public health. Further studies are
needed to better understanding both the mechanis m s of formation and the
dynamics of biofilm in S. maltophilia in order to develop strategies for its control.
Keywords: St enotrophom onas m altophilia, biofilm, biof ilm -ass oc iat ed
genes.
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СЕСИЯ IX
Зооантропонози с епидемичен риск. Разни.

ПРОУЧВАНЕ НА КРЪСТОСАНИ СЕРЛОГИЧНИ
РЕАКЦИИ ПРИ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТИ С
БРУЦЕЛОЗА И ТУЛАРЕМИЯ

A STUDY OF SEROLOG ICAL CROSS-REACTIO NS
AMONG BULGARIAN PATIENTS WITH
BRUCELLOSIS OR TULAREMIA

Р. Ненова, И. Томова, Т. Кантарджиев

R. Nenova, I. Tomova, T. Kantardjiev

НРЛ“Особено опасни бактериални инфекции“, НЦЗПБ

NRL High Medical Risk Infections (NRL HMRI), NCIPD

Наблюдавани са кръстосани серологични реакции между Brucella
spp и други Грам отрицателни бактерии, като Y enteroc olit ic a O:9, F
tularensis, V cholera, и Sallmonella O:30. Кръстос аната реактив нос т се
дължи на близки имунодоминантни епитопи, (N-acylated D-perosamine)
в състава на О-липополизах арида (ЛПЗ) на клетъч ната им стена. При
срещата на макроорганизма с тези бактерии е възможно изработв ането на кръстос ано реагиращ и антитела в значими титри, което би
могло да създаде диагностич ни проблеми при използване на серологични
тестов е, базирани на доказв ането на антител а към бактериалния ЛПЗ.
Цел: Да се проучат кръстосаните серологич ни реакции при български пациенти с доказани бруцелоза и туларемия.
Материали и методи: Изследвани са серумни проби от пациенти с
доказана ту ларемия, от огнищата на заболяв ането в П ернишка и Софийс ка облас ти (1998 –2004г.). За серологична диагноза са използв ани:
Реакция с тепенна аглу тинация; Реакция непряка х емаглутинация (РН ХА)
и имунох роматографс ки тес т VI R API D (Virc ell). С еру мни проби от пациенти с доказана бру целоза от три епидемич ни огнища и от с порадич ни
слу чаи с а изс ледв ани с: тес т с Б енгалско розов о (R BST); с тандартен
аглутинационен тест (SAT); реакция COOMBS и Brucellac apt (Vircell).
Резултати и обсъждане: Петнайсет броя (3,76%) от общо 398 серумни проби със сигнификантни за туларем ия титри в SAT (≥ 1:80)
реагирах а кръ с тос ано с Bruc ella антигени в R BST и/ или в SAT. От 376
серу мни проби изс ледв ани за бру целоза (≥ 1: 160), при 5 (1, 33%) бяха доказани кръс тос ани реакции с F t ularens is антигени. Т ретирането на с поменатите 20 проби с dit hiot hreit ol (DT T), който разкъс в а дису лфидните
мостов е и деполимеризира антителата от клас М дов еде до редукция
на титрите в RBST и SAT.
Резултатите сочат, че кръстосаните аглутинационни титри се
дължат главно на антителата от клас IgM, които са DTT чувствителни.
Заключение: В случаите, когато се използват диагнос тич ни тестов е доказв ащи антитела къ м Л П З на Bruc ella spp или F tularensis е необходимо да бъ дат отч итани ев енту ални нес пецифич ни реакции. Т ов а е
ос обено наложително в райони, къ дето с е с рещат и дв ете инфекции,
както е и в нашата страна.
Ключови думи: F tularensis, Bruc ella spp, серологична диагноза, кръс тосани реакции

Serologic al c ross -reactions bet w een Brucella species and ot her Gram negativ e bact eria, s uc h as Y ent eroc olitic a O: 9, F t ularensis, V c holera, and
Sallm onella O: 30 hav e been detected. This cross-reactivity is due to a similar
immundminant epit ope (N-acylated D-peros am ine) in O-polys accharide (LPS)
of these organisms. The c ontact between macro-organism and these bacteria
can res ult in production of significant titres of cross -reactiv e antibodies. This
could creat e serious diagnostic problems when using s erologic al tests based
on bacterial LPS antigens.
Aim of the study: To ass ess c ross -serological reactions in Bulgarian patients
with proven brucellosis or tularemia.
Materials and Methods Serum s am ples from patient s w ith t ularemia f rom
epidemic foc i in Pernik and Sofia districts (1998–2004) were test ed in Standard
agglutination test (SAT); Indirect haem agglutination test and VIRAPID (Virc ell).
Serum samples from patients with brucellosis from three outbreaks and from
sporadic cases were tested in Rose Bengal test (RBST); SAT; COOMBS and
Brucellacapt (Vircell).
Results and discussion: C ros s-reaction tit ers to Bruc ella ant igens w ere
found in 15 of 389 (3, 76%) t ularem ia posit iv e s erum s am ples (≥ 1:80) by
using R BST and SAT. Fiv e (1.33%) of 376 serum s am ples tested for brucellos is
(≥ 1: 160), cross -react w it h F t ularensis antigens. Treat m ent of t hes e 20 s era
wit h dit hiothreit ol (DT T ), w hic h c leav es dis ulf ide bonds and depoly m erizes
immunoglobulin M antibodies, resulted in a reduction in agglutinins ’tit ers.
Thes e res ults s uggest t hat cros s-reaction t iters are due m ainly t o IgM
antibodies.
C onclusion It is nec ess ary to tak e int o acc ount any non-s pec ific serological
reactions w hen us ing agglutination tests bas ed on Brucella or F tularens is LPS
antigens. This is c rucial in areas where both infections occur among humans,
as is the case in our country.
Key words: F tularensis, Brucella spp, serological diagnosis, cross reactions
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ВИСЦЕРАЛНА ЛАЙШМАНИО ЗА ПРИ ХОРАТА
В БЪЛГАРИЯ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА
30-ГОДИШЕН ПЕРИОД (1988–2018 Г.)
Р. Харизанов 1, И. Райнова1, И. Кафтанджиев 1, О. Миков 1,
Н. Цветкова1, Р. Борисова1, А. Иванова1, М. Виденова1
1
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HUMAN VISCERAL LEISHMANIASIS
IN BULGARIA: DISTRIBUTION AND
EPIDEMIOLO G ICAL CHARACT ERIST ICS
FOR A 30-YEAR PERIOD (1988–2018)
R. Harizanov1, I. Rainova1, I. Kaftandjiev1, O. Mikov1,
N. Tsvetkova1, R. Borisova1, A. Ivanova1, M. Videnova1
1

National Centre of Infectious and Parasitic Diseases,
Department of Parasitology and Tropical Medicine

Цел. Ц ел на проуч в ането е да с е направ и ретрос пектив ен анализ на
разпространението на автохтонната и внасяна ВЛ, както и на крайните резу лтати от с ероепидемиологич но проуч в ане, пров едено в рамките на Н ационална програма за контрол и профилактика на в екторно
предавани инфекции при хората в България 2014–2018.
Материали/Методи. И зползв ани с а данни на ОПТ М за преминали п ациенти и резу лтати от лабораторни изс ледв ания и данни от карти за
епидемиологично проу чване на случаи на заболяв ане подлежащи на задължител но оповес тяване.
Резултати. За проучвания период в страната са регистрирани
общо 160 случая на ВЛ, от които 149 първични местни, 4 случая на
рецидив и 7 с луч ая на в нос на заболяв ането от дру ги Ев ропейс ки с трани с ендемич но разпрос транение на ВЛ. Разпределението на заболелите
п о пол показв а преиму щес тв ено засягане на мъ жкия (n=147) пред женския (n=43) в съ отношение 3. 4: 1, докато броят на заболелите в лица в
детс ко-юношес ка в ъ зрас т и въ зрас тни е идентичен (n=80). С ероепидемиологич ното проуч ване с ред здрав и контингенти е с данни за 1.27%
серопрев алентнос т за ВЛ. П роуч в ането в дв ете облас ти с най-голя м
брой регистрирани слу чаи на заболяв ане в пос ледните години е с данни
за 0.67% серопрев ал ентнос т в обл. Благоев град и 1% за обл. Пловдив.
Заключение. Н езав ис имо ч е заболяемос тта от ВЛ в Б ъ лгария е относ ително ниска, тежес тта на клинич ните прояв и и рис ка от с мъ ртен
изх од са причина да с е приеме, ч е ВЛ е заболяв ане с голямо медицинско
значение за общественото здравеопазване.
Ключови думи: в ис церална лайшманиоза; с еропрев алентнос т; разпространение

Aim of t he st udy is t o c onduct a ret ros pect iv e analysis of t he prev alenc e
of indigenous and imported VL and to present the final results from
seroepidemiologic al st udy c onduct ed wit hin t he fram ew ork of the N ational
Program f or C ontrol and Prophylax is of H um an Vect or-borne I nf ect ions in
Bulgaria 2014–2018.
Materials/Methods. F or t his st udy w e used (i) dat a f rom registrat ion c ards
of VL c as es, (ii) dat a from t he annual analys es of t he parasit ic m orbidity in t he
country released by N CIPD eac h year and (iii) dat a from the clinic al ex ams of
patients checked at the DPTM at NCIPD.
Results. D uring t he studied period, a t ot al of 160 c as es of VL w ere report ed
in t he country, of w hic h 149 prim ary local, 4 c as es of relaps e and 7 im port ed
cases of diseas e from other European c ountries with endemic VL distribution.
The distribution by gender shows that predominantly affected was male sex (n =
147) in comparis on with t he f em ale (n = 43) with ratio of 3.4:1, w hile the number
of infected children and adults was identic al (n = 80). The seroepidem iological
study am ong healthy pers ons displays 1. 27% seroprevalenc e for VL. St udy in
two areas with highest num ber of registered cas es in the last years establis hed
0.67% seroprevalenc e in the Blagoevgrad region and 1% for Plovdiv region.
Conclusion. Alt hough t he incidenc e of VL in Bulgaria is relat iv ely low, its
sev ere c ours e and t he pos sibility of a let hal outc om e is a reas on to regard
visceral leishmaniasis as an illness with high impact on public health.

НОВ ПОДХОД В ПРОБЛЕМЪТ ЗА
КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ОСНОВНИТЕ
ФИЛОГЕНЕТИЧНИ КАТЕГОРИИ

EW APPROACH TO THE PROBLEM
FOR THE CLASSIFICATION OF THE MAIN
PHYLOGENETIC CATEGORIES

Р. Димитров 1, Д. Гулямова2

R. Dimitrov1, D. Gouliamova2
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Отдел по микробиология сектор по Биоинформатик а и
геномна еволюция на микробит е Бул Янко Сакъзов 26,
София, 1504 България
2
Институт по Микробиология БАН, Г. Бончев 26, София,
1113 България.
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Въ преки знач ителния напредък пос тигнат през пос ледните 10 години в клас ификацията на дрождите, вс е още с а налице критич ни пропуски. М ного дрождев и родов е с а парафилетич ни или полифилетич ни, а
разклоненията на филогенетичното дърво които отделят монофиле-

Despite the significant progress made over the last 10 years in the
class ific at ion of y easts, t here are still critic al gaps. M any y east genera are
paraphyletic or poly phyletic, and t he branc hes of t he phylogenetic tree that
separate the monophyletic clades from genus, family and upwards hav e very
low or no statistical support. This report will summariz e the results obtained
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тичните кладове от род, семейство и нагоре имат много ниска или
нулева статистическа поддръжка. В настоящият доклад ще бъдат
обобщени полу ч ените дос ега от нас резу лтати в рамките на съ въ ршенно нов о разв итие на идеите пос тавени в нашата предишна с татия
Gouliam ova et al. (2016). Новият подх од в проблемъ т за клас ификацията
на основните филогенетични категории не е статистически, а основ ният акцент с е пос тав я въ рху с ъ щес тву ването на граница между
филогенетич ните категории от в ид, род и нагоре къ дето някои фундаментални генетич ни и фенотипни х арактерис тики с е изменят съ с
скок и образу в ат така нареч ените гепов е (H awk sw ort h et al., 1995). П о
този нач ин новоопределените в ид, род или с емейс тв о ще имат у никална комбинация от генетич ни и фенотипни х арактерис тики, които ще
ги отлич ав ат на генетич но, фенотипно и биогеографс ко нив о. В докладъ т ще бъ дат разгледани: Нов в ид, Kaz achst ania chrysolinae изолиран от
червата на нас екоми; Н ов род дрожжи Grigorovi a и нов в ид Kazac hstania
boz ae изолиран от традиционната бъ лгарс ка напитка боза; Нов род и
вид Nematodospora valgi изолиран от ч ервата на нас екоми. Получените
дос ега резу лтати на генетично и фенотипно нив о изграждат екс периментална и моделна ос нова за използв ане на молеку лярните механизми
на геномната и фу нкционалната ев олю ция на пъ лните геноми при анализ на границите между отделните категории в ъ рху филогенетич ното
дърво.
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so f ar wit hin the fram ework of a c om plet ely new dev elopm ent of t he ideas put
forward in our previous article Gouliamov a et al. (2016). The new approac h to
the classification of the m ain phylogenetic categories is not statistical, but the
focus is on t he existence of a boundary betw een the phylogenetic c ategories of
a species, genus and abov e w here som e f undamental genetic and phenotypic
characteristics change with a jump and form so-called gaps (Hawksworth et al.,
1995). Thus, the new species, genus or family will have a unique combination
of genetic and phenotypic charact eristics that will distinguis h them on genetic,
phenotypic and biogeographic levels. The report will c onsider: A new species,
Kaz achst ania chrysolinae, of the strains IM B190 and IMB190R, which were
is olat ed in Bulgaria f rom t he gut of ins ects; N ew genus Grigorovia and new
species Grigorovia bozae are av ailable for I MBBR 1 and IM BBR2 st rains is olated
from the traditional Bulgarian beverage; New species and genus, Nematodospora
valgi for anamorphic yeast strains M B811804 D 37ST and MB802458 isolated
from the gut of insects. The res ults obtained so far at the genetic and phenotypic
lev el f orm an ex perim ental and m odel bas is f or t he us e of t he m olec ular
mechanisms of genomic and f unctional evolution of t he com plete genom es for
analysis of the boundaries betw een the different c ategories on the phylogenetic
tree.
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СЕСИЯ IX

ПОСТЕРНА СЕСИЯ 1

1. IN VITRO ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ COLISTIN
И CEFTAZIDIME/AVIBACTAM НА КАРБАПЕНЕМ
– РЕЗИСТЕНТНИ KLEBSIELLA PNEUMONIAE,
ИЗОЛИРАНИ ОТ ПАЦИЕНТИ В ИНТЕНЗИВНИ И
НЕ-ИНТЕНЗИВНИ КЛИНИКИ НА УМБАЛ „СВЕТА
МАРИНА“ – ВАРНА

1. IN VITRO SUSCEPTIBILITY TO COLISTIN AND
CEFTAZIDIME/AVIBACTAM IN CARBAPENEMRESISTANT KLEBSIELLA PNEUMO NIAE, ISOLATED
FROM PATIENTS IN INTENSIVE AND NONINTESIVE CARE UNITS OF UNIVERSITY HOSPITAL
„SAINT MARINA“ – VARNA

Г. Неделчева1, М. Божкова1, Р. Марковска2,
Д. Димитрова1, В. Каменова1, Т. Стоева1

G. Nedelcheva1, М. Bozhkova1, R. Markovska2,
D. Dimitrova1, V. Kamenova1, Т. Stoeva1

1

Медицински Университет, Катедра Микробиология и Вирусология,
Варна; УМБАЛ“Света Марина“, Варна
2
Медицински Университет, Катедра Медицинска Микробиология, София

1

Резюме: Це л: да се проучи in VIT RO активността на ceftazidimeavibactam и colistin срещу клинични изолати K. pneumoniaе, нечу вс тв ителни къ м карбапенеми (meropenem, imipenem), получени от пациенти,
хоспитализирани в интензив ни и не-интензивни клиники на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна в периода 2013 – 2017г. М атериали и методи: Проучени са общо 44 недублиращи се, карбапенем-неч увс тв ителни изолата
K. pneum oniaе, предв арително ох арактеризирани за нос ителс тв ото на
bla гени, кодиращи карбапенемази от различни клас ов е: bla K P C- 2 – n=39;
bla N DM - 1 – n=3; bla V I M - 1 – n= 1; bla O X A - 48 – n= 1. Чувствителността към
карбапенеми (imipenem, meropenem) и ceftazidime/av ibactam е определе на ч рез дисков о-дифу зионния метод, а тази къ м c olistin – ч рез метода
на с ерийните разреждания при използв ане на плаки MICR OLAT EST MIC
C OLI STIN (Erba Lac hem a). Резу лтати: Делът на c olist in – резистентни те изолати в цялата проучвана група е 22.7%, като сред изолатите
от I CU s дос тига 29. 6%. От в с ич ки 44 карбапенем -нечу вс тв ителни K.
pneum oniaе, резис тентнoс т къ м c eft azidim e/ av ibact am e ус танов ена в 3
изолата (6.8%), всич ки продуценти на метало -карбапенемазата NDM-1.
Еднов ременна резис тентнос т къ м c eft azidim e/ av ibact am и c olist in e доказана в дв а NDM -1 проду циращи изолата K. pneum oniaе. Заключение:
нас тоящото проуч в ане ус танов яв а трев ожно в ис оки нив а на резис тентност към colistin в сред карбапенем-нечувствителни изолати
K. pneum oniaе Н ас коро в ъ в едения в клинич ната практика с eft azidim e av ibact am демонс трира много добра in vit ro актив нос т къ м карбапенемрезис тентни изолати K. pneum oniaе, проду циращи карбапенемази от
класoве А и D (KPC-2, OXA -48), нo не и от клас В метало-карбапенемази
(NDM-1).
Ключови думи: colistin, c eftazidim e/avibact am, карбапенем резистент ни K. pneumoniae

Abstract: the aim of this study was to investigate the in VIT RO susceptibility
to ceftazidime-avibactam and colistin of clinical isolates of K. pneumoniaе,
non-s usceptible to carbapenems (meropenem, imipenem ), obtained from
patients, hospitalized in Intensive and non-Intensive Care Units of Univ ersity
Hospital „Saint Marina“ – Varna during the period 2013 – 2017. Material and
methods: a total of 44 carbapenem-nonsusceptible isolates of K. pneumoniaе,
previously characterized for carriage of bla genes, coding carbapenemases from
different classes, were studied: blaKP C-2 – n=39; bla NDM-1 – n=3; blaV I M-1 – n=1;
blaOX A-48 – n= 1. The susceptibility to carbapenems (imipenem, meropenem)
and ceftazidime-avibactam was determined by disc-diffus ion method; the
suceptibility to c olistin – by broth m icrodilution m ethod, using MICROLATE ST
MIC COLISTIN plates (Erba Lac hem a). Results: the resistance rate t o colistin
was 22.7% in the whole studied group of isolates and 29.6% among the ICU
isolates. Resistance to ceftazidime-avibactam was detected in 3 isolates, that
were producers of NDM-1 metallo-carbapenemas e (6.8%). Resistance to both
ceftazidime-avibactam and colistin was detected in tw o NDM-1 producings K.
pneum oniaе isolates. Conclusions: the current study found high rates of colistin
resistance among carbapenem-nonsusceptible isolates of K. pneumoniaе.
Recently introduced in the clinical practice, сeftazidime-avibactam demonstrated
very good in VIT RO activity against carbapenem-resistant K. pneum oniaе,
producers of class А and D carbapenemases (KPC-2, OXA-48). Ceftazidimeavibactam was not active against class B metallo-carbapenemases (NDM-1).
Key words: c olist in, c eftazidim e/ av ibact am, c arbapenem res ist ant K.
Pneumoniae
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2. СЛУЧАИ НА ОСТЪР УРЕТРИТ ПРИ МЪЖЕ,
ПРИЧИНЕН ОТ HAEMOPHILUS INFELUENZAE

2. ACUTE CASES OF
HAEMOPHILUS INFLUENZAE URETHRITIS

И. Филипова, И. Н. Иванов, Л. Боянова, Т. Кантарджиев

I. Philipova, I. N. Ivanov, L. Boyanova, T. Kantardjiev

Въведение: Острият уретрит представлява nнай-честата находка при с ексу ално предав аните инфекции (С П И) при мъ жете. П регледъ т на нау ч ната литерату ра показв а пу блику в ани с луч аи на ос три
уретрити при мъ же, дъ лжащи с е на Haem ophilus influenzae и H aemophilus
parainfluenz ae. В тов а проу ч в ане, докладв аме за дв а с лу ч ая на остъ р
уретрит, причинен от Haemophilus influenzae.
Клинични случаи: Дв ама нес въ рзани помежду с и пациенти (34-годишен х етерос ексу ален мъ ж и 29 -годишен М С М ) пос тъ пв ат за мик робиологично изс ледв ане в Националната референтна лаборатория за
сексулано предавани инфекции къ м Н Ц ЗПБ п о пов од изтичане на мукопурулентен секрет от уретрата. И двамата съобщават, че симптомите им с а с дав нос т не пов еч е от 30 дни преди пос ещението и ч е с а имали небезопас ен орален с екс. У ретритът беше потвъ рден микрос копс ки
чрез демонс триране на> 5 полиморфонуклеарни левкоцити на зрително
поле в направ ените у ретрални препарати. П ос ледв ащото микробио логично изс ледв ане показа налич ието на H. influenz ae като единс тв ен
патоген и в дв ата с луч ая. И дентификацията на бактериите беше извършена с Vitek 2 Compact (BioM erieux, Франция) и потвъ рдена чрез ДН К
секв ениране на 16S rR N A ген. Антибиотич ната чу вс тв ителнос т беше
тес тв ана съ образно EU CAST, като дв ата изолата бях а чу вс тв ителни
къ м цефтриакс он, флу орохинолони и тетрациклини и не проду цираха бета-лактамази. Предпис аното леч ение в дв ата случая беше докс ициклин
100 m g дв а пъти дневно в продъ лжение на 7 дни. Пос ледващо контролно
изс ледване след 2 седмици показа пъ лно клинично излеку ване и при двата
пациента.
Заключение:Въ преки ч е пъ рв ите с ъ общения за H aem ophilus s pp като
причинители на уретрит датират от началото на 80-те години, през
пос ледното дес етилетие в нау ч ната литерату ра с е описв ат подобни
случаи само спорадично. Предс тавители от род H aemophilus следв а да
се приемат за етиологич ен прич инител на у ретрит, ако с лед пров еж дане на щателно микробиологично изс ледване не може да се идентифицира дру г инфекциозен агент. Н ебезопас ният орален с екс може да с е
приеме като нач ин на предав ане. П редс тав ените ту к с лу чаи потв ъ рж дав ат ролята на H aem ophilus s pp като етиологич ен агент при ос трия
негонококов у ретрит, ос обено при пациенти с анамнеза за небезопа сен орален секс. Пациентите могат да имат симптоми, подобни на
тези, прич инени от N. gonorrhoeae, а клиничното излекув ане трябв а да
бъ де потвъ рдено с лед приключ в ане на антибиотич ната терапия поради вероятността от появата на антибиотична резистентност при
Haemophilus spp. В обобщение, представ ените резу латати бих а могли
да бъдат полезни за клиницистите, при които постъпват пациенти
с остър уретрит, и за съответните микробиологич ни лаборатории.
Насоченото микробиологич но изследв ане за H aemophilus spp трябва да
се препоръч в а поне в с лу ч аи на нес пецифич ни у ретрити, които не с е
повлияват след емпирично лечение.
Благодарности: Това проуч в ане е финанс ирано от Ф НИ по проект
ДН 13/5 от 15.12.2017 „Молеку лярно-генетич ен подх од за подпомагане
надзора на антибиотичната резистентност на гонорея и генитална
микоплазмена инфекция“
Ключови думи: Haem ophilus influenz ae, 16S рРН К секвениране, негонококов уретрит, уретрит

Introduction: Ac ut e uret hritis is one of the m ost c om m on pres ent at ions of
sexually transmitt ed infections (STIs) am ong men. Occ asional cases of urethritis due to Haem ophilus influenzae and Haem ophilus parainfluenz ae males
hav e been reported earlier. Here, we report two cases of acut e urethritis caus ed
by Haemophilus influenzae.
Case report: T wo disc ret e patients (a 34-y ear-old het eros ex ual m an and
29 y ears-old MSM) pres ent ed t o STIs laboratory at the N ational Center of Infectious and Parasitic Dis eases wit h a m ucopurulent urethral discharge. Bot h
patients report ed t heir s y mpt om s last ed f or no m ore t han 30 day s prior t o the
visit and that they had been having unprot ected ins ertiv e oral s ex. The urethritis
was c onfirmed microscopic ally by demonstrating >5 PMNLs per hpf in urethral
smears. Subs equent mic robiologic al testing rev ealed H. influenz ae isolate as a
sole pathogen in both cas es. Identific ation was perf orm ed by Vitek 2 Com pact
(BioM erieux, F rance) and c onfirmed by 16S rRN A gene sequenc ing. Antimicro bial susc eptibility test ing was c arried out in acc ordance w ith EUC AST with bot h
isolates being bet a-lactam as e nonproducers and s usceptible t o ceftriaxone,
fluoroquinolones and t etracyclines. T he prescribed t reatment for both c as es w as
doxycycline 100 mg tw ice daily for 7 days. F ollow-up examination 2 w eeks later
disclosed a complete clinical and microbiological resolution in both patients.
Discussion: Alt hough first reports of H aem ophilus s pecies as caus ativ e
agent of urethritis originat ed in the early 80ies, only sporadic cas es hav e been
report ed in the recent decade. H aemophilus s pp should be c onsidered a pathogen in acut e urethritis when no other infectious agent could be identified after
thorough microbiological inv estigation. Unprotected oral s ex can be assum ed
mode of transm ission. Thereby, the pres ented cas es confirm the role of Haemophilus s pp as an etiologic al agent of acut e nongonococc al urethritis, es pec ially
in patients with history of unprotected oral s ex. Patients may pres ent wit h symptoms sim ilar to those c aus ed by N. gonorrhoeae and clinic al c ure m ust be c onfirmed after treatm ent due t o possible Haem ophilus spp antibiotic resistanc e. In
summary, our findings could be usef ul to clinical providers who treat men with
acute uret hritis and t o c orresponding mic robiologic al laboratories. Det ection of
Haemophilus s pp s hould be rec om mended at least in c ases w ith non-s pecific
urethritis which do not resolve after empirical treatment.
A cknowledg m ent: Supported by Res earch grant DN 13/5 –15.12.2017, Bul garian National Science Fund
K eywo rds: H aemophilus influenz ae, 16S rRN A gene s equencing, nongono coccal urethritis, urethritis
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ПОСТЕРНА СЕСИЯ 1

3. КОИНФЕКЦИИ СЪС СЕКСУАЛНО
ПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ЛИЦАТА
С НІV В БЪЛГАРИЯ 2014–2018

3. COINFECTIO NS WITH SEXUALLY TRANSMITT ED
INFECTIONS IN INDIVIDUALS WITH HIV IN
BULGARIA 2014–2018

Р. Димитрова, Л. Николова, А. Ганчева, А. Костадинова,
А. Парцунева, Л. Григорова, И. Алексиев

R. Dimitrova, L. Nikolova, A. Gancheva, A. Kostadinova,
A. Partsuneva, L. Grigorova, I. Alexiev

Национална референтна потвърдителна лаборатория по НІV
Национален център по заразни и паразитни болести

Ц ел Някои сексуално пренос ими инфекции (СП И) подпомагат ефективната трансмисия на HIV. Целта на проучването е да се установи
разпрос транението на СПИ с ред лицата с HIV, регис трирани в Бъ лгария
между 2014 и 2018 години.
Материали и методи НРПЛ по HIV е единствената лаборатория в
Бъ лгария, която диагнос тицира лицата с НІV, съглас но изис кванията на
Н аредба 47 от 11. 12. 2009 на М инистерс тв ото на Здрав еопазв ането.
И нформацията за нас тоящи и минали СП И е полу ч ена от пациентите
по време на диагностич ния процес, съглас но „Ф орма за съ общав ане на
случаи с ХИВ/СПИН“.
Резултати От 2014 г. до края на 2018 г. в Б ъ лгария с а регис трирани
1196 лица с HI V инфекция. Ос нов ните транс мис ионни гру пи с а х етеро секс у ални (ХЕТ ), мъ же, които прав ят с екс с мъ же (М С М ), интрав енозни
наркомани (И ВН ) и МС М + И ВН. Мъ жете доминират и с а три ч етв ъ рти
от вс ички лица с НІ V – 1032 (86. 3%). 330 (27. 6%) от HI V с еропозитив ните лица с а съ общили, че с а имали и дру ги СП И. От тях, най-много
СПИ са имали МС М 54. 7%. Най-голям е броят на лица със сифилис 41,5%,
с ледв ани от хепатитни в ирус и, с ъ отв етно с H BV 19. 4% и H C V 18. 5%.
За дв ойна хепатитна коинфекция H BV/HCV са съ общили 2.4% лица. 15. 2%
от всички лица са съобщили, че са имали повече от една СПИ.
Изводи Вс яка година броят на лицата с HI V инфекция с е ув елич ав а,
като в пос ледните ч етири години най-голямата транс мис ионна гру па
са М С М. Знач ителна ч аст от лицата с НІ V с а инфектирани п о с екс у ален
път, като част от тях са имали минала или съпътстваща СПИ. Налич ието на коинфекции съ с С ПИ и х епатитни в ирус и при HI V с еропозитивните лица у тежняв а протич ането на HI V инфекцията и подпомага
трансмисията на вируса към техните партньори. Поради това е от
изключ ителна в ажнос т периодич ното изс ледв ане на лицата от уязв имите групи и навременното лечение на хепатитните инфекции и СПИ.
Благодарности Т ов а проу ч в ане е финанс ирано от Н ационалния център п о заразни и паразитни болес ти и от „Н ационалната програма за
превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ)“.
Ключови думи: НІV, сексуално пренос ими инфекции; коинфекции
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Aim Some s exually t ransmitted infections (STIs) f acilit ate effective transmission of HI V. T he aim of t he st udy is to est ablis h t he prev alenc e of STI s am ong
HIV seropositive people in Bulgaria, registered between 2014 and 2018 years.
Materials and methods NRCL of HIV is the only laboratory in Bulgaria
that c oinf irm HI V inf ect ion, following t he requirem ents of Ordinanc e 47 of
11.12.2009 of the Ministry of Health. Information on c urrent and past STIs was
obtained from patients by self -reporting questionnaire during the diagnostic process, following the „HIV/AIDS Communication Form“.
R esults Betw een 2014 and 2018, 1196 people wit h HIV infection w ere registered in Bulgaria. T he main trans mission groups are heteros exuals (H ET), m en
w ho hav e s ex wit h m en (M SM ), people w ho inject drugs (PWI Ds) and M SM +
PWIDs. M en dominat e and are three-quarters of all individuals w ith HI V – 1032
(86. 3%). 330 (27.6%) of HIV seropositiv e persons hav e report ed coinfection
wit h ot her STIs. Of t hes e, m ost STIs w ere report ed by M SM of 54. 7%. M ost
people w ere coinfected wit h syphilis 41. 5%, followed by hepatitis v irus es with
HBV 19.4% and HC V 18.5%, respectively. Double c oinf ection wit h HBV/HC V
report ed 2. 4% indiv iduals. 15.2% of all indiv iduals w ho hav e had STIs list ed
more than one coinfection.
C onclusions Ev ery year, the num ber of people with HI V infection increases,
with the largest trans mission group in the last four years being M SM. A significant proportion of HIV seropositiv e individuals are sexually inf ected, a num ber
of whom w ere coinf ected wit h other STIs as w ell. The presence of coinfections
with STIs and hepatitis virus es in HIV infected pers ons acc elerat es the cours e of
HIV infection and facilit ates transmiss ion of the virus to their partners. Therefore,
it is of significant im portanc e to periodic ally monitor individuals in vulnerable
groups and to prompt treatment of hepatitis and STIs.
Acknow ledgment This work was supported by National Center of I nfectious
and Parasitic Diseases and by the National Program for the P REV ention and
Control of HIV and Sexually Transmitted Infections.
Keywords: HIV, sexually transmitted infections; coinfections
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4. СКРИНИНГ ЗА ИНТЕСТИНАЛНА
КОЛОНИЗАЦИЯ С ВАНКОМИЦИН-РЕЗИСТЕНТНИ
ЕНТЕРОКОКИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МАЛИГНЕНИ
ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

4. SCREENING FOR INTESTINAL COLONIZATION
WITH VANCOMYCIN-RESISTANT ENTEROCO CCI
AMONG PATIENTS WITH HEMATOLOGICAL
MALIGNANCIES

П. Христова1, Х. Хиткова1, И. Христов 2,
Д. Георгиева1, М. Средкова1

P. Hristova1, H. Hitkova1, I. Hristov2,
D. Georgieva1, M. Sredkova1

1

Катедра по Микробиология, Вирусология и Медицинска
Генетика, МУ – Плевен
2
Катедра по Нефрология, Хематология и Гастроентерология, МУ – Плевен

1

Целта на проучването е да се определи ч естотата на колонизация
с VR E при пациенти с хематологич ни злокачес тв ени заболявания, да с е
идентифицират до в ид VR E и да с е определи тях ната антимикробна
чувствителност.
Материали и методи: За деветмесеч ен период (май, 2018 г. – януари, 2019 г.) общо 119 пациента, приети в Клиниката п о хематология
при Унив ерс итетска болница „Д-р Г. С трански“, П лев ен, бях а скринирани
за фекална колонизация с VR E. Фекалните проби се ку лтив ираха директно въ рху Brillianc e VR E агар, както и в жлъч ка ес ку лин азид бу ль он с 6
μg/m l ванкомицин. И зо лираните ентерококи с е идентифицираха пос ред ством VIT EK 2 c om pact. М инимални инх ибиращи концентрации (MIC) на
ампицилин (AM), гентамицин (GM ), ванкомицин (VA), тейкопланин (T EC),
ципрофлоксацин (CI P), тигециклин (TGC), линезолид (LZD), даптомицин
(DAP) и кв инопристин/ далфопристин (QDA) се определиха чрез Е-тес т и
се интерпретираха според EUCAST, 2019 г.
Резултати: Колонизация с V RE се установ и при 15.13% (18/ 119)
от с кринираните пациенти. Един пациент беше нос ител на два вида.
Изолираха се общо 19 V RE – 16 от тях (84.2%) се отнас ят къ м VanC
фенотип: E . gallinarum ( n=11) и E. CASSELIFLAVUS (n=5). Ос тан алите 3 V R E
(15.8%) са следните: E. faecium (n = 2) и E. faecalis (n=1). Един от изолатите E . faecium показа VanА фенотип с в ис око ниво на резистентност
към VA (MIC ≥ 256 μg/ml) и TEC (MIC = 96 μg/ml), а също и към AM (MIC
≥ 256 μg/ ml), GM (MIC ≥ 1024 μg/ ml), CI P (MI C ≥ 32 μg/ ml) и QD A (MI C ≥
32 μg/ml). Дру гият VR E. faecium и VR E. faec alis експрес ираха ниско нив о
на резистентност към VA (MICs: 8–12 μg/ml) и чувствителност към
T EC (MI Cs: 0. 5–1. 0 μg/ ml). Осв ен тов а, този VR E. f aecium е резис тен тен на АМ (MI C ≥ 256 μg/ m l) и CI P (MI C ≥ 3μg/ m l), докато VR E. faec alis
е резистентен само на GM (MIC ≥ 1024 μg/ml). Ентерококите с VanC
фенотип с а с нис ко нив о на резис тентност къ м VA (MI Cs: 4–16 μg/ ml),
чу вс тв ителност къ м T EC (MI Cs: 0. 5 –1. 0 μg/ m l) и къ м ос таналите антимикробни агенти.
Заключение: Н ашите резу лтати показват с равнително ниска с те пен на колонизация с VRE при пациенти с хематологич ни злокач ес твени
заболяв ания, с изразено прев алиране на ентерококи с VanC фенотип.
По-нататъ шни молекулярни изс ледвания ще определят мех анизмите на
гликопептидна резис тентнос т, клоналните комплекс и и детерминан тите на вирулентност при изолираните щамове.
Ключови думи: в анкомицин -резис тентни ентерококи, х ематология,
антимикробни средства

The aim of the st udy is t o determine the rate of c oloniz ation wit h VR E am ong
patients wit h hemat ologic al m alignanc ies, to identify to а species lev el VR E and
to determine their antimicrobial susceptibility.
Materials and Methods: F or a nine-month period (May, 2018 – January,
2019) a t ot al of 119 patients admitt ed t o а H em at ology w ard at U niv ers ity
Hospital „Dr. G. Stranski“, Plev en were screened for fec al colonization wit h VRE.
The f ec al s am ples w ere direct ly c ult ured onto Brillianc e VR E agar, as w ell as
into bile esculin azid broth with 6 μg/ml v anc omycin. T he enteroc occal isolat es
w ere ident ified us ing VIT EK 2 c om pact. Minim um inhibit ory c oncentrations
(MI Cs ) t o ampic illin (AM), gent amicin (GM ), v anc om ycin (VA), teic oplanin
(TEC ), ciproflox acin (CI P), tigecyc line (T GC), linezolid (LZD), dapt omycin (DAP)
and quinupristin/dalfopristin (QD A) w ere ex amined by E-test and interpret ed by
EUCAST guidelines, 2019.
Results : Colonization with V R E was establis hed in 15.13% (18/119) of the
screened patients. One patient carried two species. A total of 19 V R E were
isolated – 16 of them (84. 2%) belong t o VanC phenotype: E. gallinarum (n=11)
and E . CASSELIFLAVUS (n=5). The remaining 3 V R E (15.8%) were as follows: E .
faecium (n=2) and E. faecalis (n=1). One of E . faec ium isolates showed VanA
phenotype with a high-level resistance of VA (MIC ≥ 256 μg/ml) and TEC (MIC
= 96 μg/ m l), as w ell as AM (MI C ≥ 256 μg/ ml), GM (MI C ≥ 1024 μg/ ml), CI P
(MI C ≥ 32μg/ ml) and QD A (MI C ≥ 32 μg/ ml). T he ot her VR E. f aec ium and
VR E. faec alis ex pressed a low -lev el res istance of VA (MICs: 8–12 μg/ml) and
susceptibility of T EC (MICs: 0.5 –1.0 μg/m l). Furtherm ore, this VR E. faec ium
was resistant to AM (MIC ≥ 256 μg/ml) and CIP (MIC ≥ 32 μg/ml), while VR
E.
faecalis was only resistant to GM (MIC ≥ 1024 μg/ml). The
enterococci with VanC phenotype expressed a low-level resistance of VA
(MICs: 4–16 μg/ml), susceptibility of TEC (MICs: 0.5–1.0 μg/ml) and the rest of
antimicrobial agents. Conclusion: Our results showed a relatively low rate of
colonization with VRE among patients with hematological malignancies, with
distinct prevalence of enterococci с VanC phenotype. Further molecular
investigations will determine the mechanisms of glycopeptide resistance, clonal
complexes and determinants
of virulence in isolated strains.
K ey word s: v anc omyc in-res istant enterococc i, hem atology, antimicrobial
agents
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5. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА TINEA CAPITIS
ДЕРМАТОФИТОЗА ПРИ ДЕТЕ

5. CLINICAL CASE OF TINEA CAPITIS
DERMATOPHYTOSIS IN A CHILD

Л. Боянова1, И. Филипова1, Т. Кантарджиев 1, Л.Лозанова1

L. Boyanova1, I. Philipova1, T. Kantardzhiev1, L.Lozanova1

Национален Център по Заразни и Паразитни болести1

National Center for Infectious and Parasitic Diseases1

Цел: Кас ае с е за с луч ай на 5 годишно дете, потъ рс ило медицинс ка
помощ по пов од алопеция areata по с калпа. Б лизките ас оциират нач алото на проблема със започ ване на с портни занимания – редовно плуване
в закрит бас ейн. Н ямат домашен лю бимец и отрич ат контакт с дру ги
животни.
Материали и Методи: Н аправ ено е микробиологич но изс ледв ане в
Националната Референтна лаборатория Микози – пос явка на матери ал от мястото (кожа и косми от главата). Изолира се чиста култура
дерматофит. Щамъ т е идентифицира н макрос копски и микрос копс ки,
и е потвъ рден с генетич ен метод на с екв ениране. Антимикотич ната
чу вс тв ителност е определена с метода на Е-тес т за определяне на минимална инх ибираща концентрация (MIC) на антимикотици (флуконазол,
итраконазол, амфотерицин В, кетоконазол и каспофунгин).
Резултати: От посявката се изолира в чиста култура дерматофит
от род Microsporum – Microsporum canis.
П о този пов од е предпис ана локална терапия с кетоконазол и перорална терапия с флуконазол, с ъ образена с в ъ зрас тта на детето. П о
данни на майката детето се повлиява благоприятно.
Заключение:И золираният дерматофит е един от типич ните прич инители на Tinea c apit is – дерматомикоза п о глав ата, който корелира с
клиничната симптоматика на детето.
Ключови думи: дерматофитоза, Microsporum canis, tinea capitis

Purpose: T his is t he c as e of a 5-y ear-old c hild s eeking m edic al help on
alopec ia areata on the scalp. Relativ es associate the beginning of the problem of
starting s ports – regular s wim ming in t he indoor s wim ming pool. T hey do not
have a pet and deny contact with other animals.
Materials and methods: A microbiologic al st udy was perform ed at t he N ational Ref erenc e Laborat ory of Myc osis – mat erial culturing from the site (skin
and hair from the head). A pure cult ure of dermat ophyte is isolat ed. The strain
is identified macrosc opic ally and m icroscopic ally, and is confirm ed by a genetic
sequencing met hod. Antimycotic susc eptibility was determined by the E-t est
m et hod to determine t he m inim um inhibit ory c onc entrat ion (MIC ) of antimy cotics (fluconaz ole, itraconaz ole, amphot eric in B, ketoconazole and cas po fungin).
R esults: Mic ros porum canis dermatophyte are is olated from the culture culture.
On t his occ asion, local t herapy with k etoc onaz ole and oral fluc onazole therapy w as com mens urat e with t he age of the child. Acc ording to m other’s data,
the child responds favorably.
Conclusion: Is olat ed derm at ophyt e is one of t he ty pical c aus es of Tinea
capitis – derm atomyc osis on the head t hat correlates w ith the clinic al sym ptoms
of the child.
Key words: dermatophytosis, Microsporum canis, tinea capitis

6. ИМУНОФЕНОТПИНИ МАРКЕРИ,
РАЗГРАНИЧАВАЩИ ЛАТЕНТНА
ОТ АКТИВНА MTB ИНФЕКЦИЯ

6. IMMUNOPHENOTYPIC
DIFFERENTIATION BETWEEN LATENT
AND ACTIVE MTB INFECTION

Я. Тодорова1, Р. Емилова1, В. Миланов 2, ,
Л. Енева3, Е. Бачийска4, Ю. Атанасова4, М. Николова1

Y. Todorova1, R. Emilova1, V. Milanov2,
L. Eneva3, E. Bachiyska4, Y. Atanasova4, M. Nikolova1
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1

Въведение: Ту берку лозата (T B) е с ред в одещите прич ини за с мъ ртност в световен мащаб. Една трета от населението на света е инфектирано с M.tubert ulos is (МТ В), като 10% от тях разв ив ат актив на
Т В. Използв аните къ м момента интерферон -гама базирани тес тов е
(I GR A) за диагнос тика на М Т В инфекция (QFT, T-SPOT ) нямат с игу рна
предиктив на с тойност. Т ов а налага разработв ането на нов и подх оди
за разгранич аване на активна от латентна ТВ.
Ц ел: Да се дефинира панел от имунофенотпини маркери на CD 4 и CD 8
T-клетъч ния отгов ор, разграничав ащи различни фази от разв итието на
МТВ инфекцията

Introduction: T uberc ulos is (TB) rem ains one of the leading caus es for death
worldwide. About one third of the w orld’s population is infected wit h M. tuberculos is (М ТВ), and 10% of t hem develop activ e T B. T he widely us ed interferon
gam ma-based ass ays (QFT, T-SPOT) for diagnostics of MT B infection cannot
predict the progression of the dis eas e. This requires the developm ent of new
approaches to distinguish latent from active TB.
Aim : To define a panel of imm unophenotypic markers of CD 4 and CD 8 T cell
response distinguishing between different phases of MTB infection.
Materials and methods: Peripheral blood s am ples from QF T(+) asy m pt o m atic s ubjects (LT BI, n=15) and QF T(+) activ e T B patient s (AT B, n=15) w ere
analyzed. CD4 and CD8 naive (RA+ R7+), effector (RA+ R7-), memory (RA-),
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Материал и методи: Изследвани са проби от: А. IGRA (+) лица без
клинична симптоматика (ЛТБИ, n=15) и В. IGRA (+) пациенти с микробиологично доказана АТВ (n=15). Ф лоу цитометрич но с а определени:
наив ни (R A+R 7+), ефекторни(R A+R 7-) и паметови(R A-), T h1(C D 196+)
и Th17(CD183+) CD4 и CD8Т, експресия на PD 1 и PD -L1; DNТ и DPT; Treg
(CD25hiCD127lo ) и CD39+Treg (FACSCanto II, FACSDiva 6.1.2).
Резултати: ЛТ БИ с е х арактеризира съ с знач имо по -в ис ок процент
паметов и CD 4 и C D 8 Т (m ean 64% vs. 35%) и п о-в ис око с ъ отношени е
на СM/EM CD8+ Т клетките (mean 2.3 vs 1.4), както и по-висок дял
на CD183+ (Th1) CD4 клетки (mean 29% vs. 14%). По-високият дял
CD 8+C D 196+ (T h17) клетки при пациентите с АТ В (m ean 19% v s. 14%)
в ероятно e с въ рзан с пов ишените нив а на иму нна актив ация, което
се потвъ рждав а и от знач имо п о-нис кия дял CD 39+ Treg (m ean 3% v s.
15.4%) в тази група.
Заключение: И му нофенотипната х арактерис тика на ефекторнит е
и регу латорни субпопу лации на CD4 и CD 8 T клетъч ния иму нен отгов ор
може да подпомогне значително мониторинга на MTB инфекцията.
Ключови думи: Туберкулоза, IGRA, имунен отговор

Th1 (CD 196+) and T h17 (CD183+) subs ets, PD1 and PD-L1 ex pression; DNT
and DPT; Treg (CD 25hi CD127 lo ) and CD39+ Treg w ere analyz ed by F AC SC ant o
II, FACSDiva 6.1.2.
R esults: LTBI is characterized by a signific antly higher perc entage of mem ory C D 4 and C D 8 T (m ean 64 vs. 35), and higher C M/ EM C D 8 + T cell rat io
(2. 3 vs. 1. 4) as w ell as a higher proport ion of C D 183+ (T h1) C D4 c ells (mean
29% v s. 14%). T he higher perc ent age of C D 8+ CD 196+ (T h17) c ells in AT B
patients (m ean 19% vs. 14%) is likely ass ociat ed wit h the elevat ed level of immune activation, w hic h is consist ent wit h the signific antly dec reased s hare of
CD39+ Treg (mean 3% vs. 15.4%) in this group.
C onclusions: The im munophenoty pic characterization of effector and regulatory s ubpopulations of CD4 and CD 8 T cell imm une res ponses m ay contribut e
significantly to the monitoring of MTB infection.
Key words: Tuberculosis, IGRA, immune response
A cknowledg em ent: this w ork is s upported by researc h grant N o13/1/14.12.2017,
Bulgarian National Science Fund
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7. ДВА СЛУЧАЯ НА ИНФЕКЦИЯ У ДЕЦА,
ПРИЧИНЕНА ОТ ЧОВЕШКИ МЕТАПНЕВМОВИРУС
Г. Ленгерова 1, К. Кетев 2,4, Х. Бурнусузов
Т. Шмилев 2,3 М. Мурджева 1,2

,

1,2

7. TWO CLINICAL CASES OF HUMAN
METAPNEUMOVIRUS INFECTION IN CHILDREN
G. Lengerova 1, K. Ketev 2,4, H. Burnusuzov 2,3,
T. Shmilev 2,3, M. Murdjeva 1,2
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1

Въведение: H um an m et apneum ovirus (hM PV) e прич инител на ос три
респираторни инфекции, включително бронхиолит и пневмония.
Цел: Да с е анализират 2 клинич ни с лу ч ая на деца с инфекция от
H uman m et apneum ovirus с акцент в ъ рху необх одимос тта от прецизна
микробиологична диагностика.
Резултати:
Случай 1: М омич е на 7 мес еца, х ос питализирана в незадов олително
общо с ъс тояние с оплакв ания от затру днено дишане, х рема и кашлица. П ров едено леч ение с антибиотици, но без ефект. Обектив но – дихателна ч естота 30/ мин., с мес ена дис пнея, гру бо в езику ларно дишане
със сухи свиркащи и дребни, в лажни хрипчета в основ ите; х иперемирано
гърло и кашлица, както при коклю ш. У мерена лев коцитоза и лимфоцито за. Доказана ч рез му лтиплексен PC R (FilmArray, Biom erieux) пневмония
със смесена вирусна етиология (hMPV и Human Rhinovirus/Enterov irus ).
Случай 2: Момич е на 4 години с кашлица и фебрилитет, след неефективно лечение с антибиотик постъпва болница в много тежко
със тояние и дих ателна недос татъ ч нос т, без катарални прояв и. Обективно – емфизематозен гръ ден кош, х иперс онорен тон, дв ус транно
силно отс лабено дишане и пръс нати дребни, в лажни х рипч ета. Б е з
патологич ни прояв и от с трана на останалите органи и с ис теми. Л ев коцитоза и лимфоцитопения. Установен комбиниран имунен дефицит.

Introduction: H um an m etapneumov irus (hM PV) is a caus ativ e agent of respiratory tract infections, including bronchiolitis and pneumonia.
Aim : To analyze 2 clinical c ases of children w ith H um an m etapneumov irus
infection and emphasiz e the need for precise microbiological diagnost ics.
Results:
C ase 1: A 7-month-old girl was hospitalized in an unsatisfactory general condition,
with complaints of breathing difficulties, runny nose and cough. The therapy wit h
antibiotics did not have an effect. At physical examination – respiratory rate 30/min,
dyspnoea, rough vesicular breathing with dry whistling wheezing and small, wet
wheezing in the bases of the lungs; hy peremic t hroat and cough, as in pertussis.
Leukocytosis and lymphocytosis. Multiplex PCR (FilmArray, Biomerieux) detected
mixed viral etiology (hMPV and Human Rhinovirus / Enterovirus) of pneumonia.
Case 2: A 4-year-old girl wit h c ough and fever, aft er ineff ectiv e treat m ent
with an antibiotic, w as hospit aliz ed in a v ery sev ere condition with res piratory
failure wit hout catarrh. At ex amination – em physem atous chest, hypers onoric
tone, weakened breathing with scattered small, damp wheezing. No
pathological m anif estations from other organs and systems. Leuk ocytosis and
lymphocyt openia. Establis hed c ombined imm une defic iency. M ultiplex PCR
proved hMPV. Clinical diagnosis: Bronchiolitis, pneumonia.
Conclusion: In children with severe respiratory pathology, including
immunoc om prom is ed patients, microbiologic al testing for hMPV is also
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Доказан hM PV с му лтиплекс ен PC R. Kлинична диагноза: Б ронх иолит,
пневмония.
Заключение: П ри деца с тежка дих ателна патология, в клю ч ителн о
иму нокомпрометирани, е необх одимо микробиологич но изследв ане и за
hM PV. Клинич ното протич ане на метапнев мов ирус ните дих ателни инфекции е нес пецифично и наподобява на инфекциите с R SV и B. pert ussis.
Въ зможна е ас оциирана инфекция с други рес пираторни патогени. Бързият микробиологич ен анализ с мултиплексен PCR позволява нав ремен на и точна диагноза. Етиологично леч ение липсв а, но на пациента може
да се спести излишното приложение на антибиотик.
Ключови думи: H um an m etapneumov irus, дих ателна инфекция, му лти плексен PCR Адрес за кореспонденция:

8. АНАЛИЗ НА ТРАНСМИСИОННИТ Е КЛЪСТЕРИ
НА НІV-1 СУБТИП B
(Предварителен анализ)
Л. Николова, Р. Димитрова, А. Ганчева,
А. Костадинова, А. Парцунева, Л. Григорова, И. Алексиев

8. ANALYSIS OF THE HIV-1 SUBTYPE B
TRANSMISSION CLUSTERS
(Preliminary analysis)
L. Nikolova, R. Dimitrova, A. Gancheva,
A. Kostadinova, A. Partsuneva, L. Grigorova, I. Alexiev

Национална референтна потвърдителна лаборатория по
НІV (НРПЛ по НІV), Национален център заразни и паразит ни болести, София, България.

Цел. С помощта на филогенетични клъ с тери ние анализирах м е
трансмис ията на HIV-1 субтип В сред основните трансмис ионни групи
– мъ же, които правят с екс с мъ же (М С М ), х етерос ексу ални лица (ХЕТ) и
интравенозни наркомани (ИВН).
Материали и методи. В това проучване бяха анализирани 534 HIV-1
pol секвенции от субтип В изолирани от лица с HIV-1, диагнос тицирани
между 1988 и 2017 г. в НРПЛ по НІV. HIV-1 pol секвенциите бяха получени с
TruGene и/или с ViroSeq Genotyping System. Субтип В беше определен с автоматизирания инструмент COMET v2.2. Филогенетич ното дърво беше
реконстру ирано с IQ-Tree v1.6.8 и визуализирано с FigTree v1.4.3. HIV-1
трансмисионните клъстери бяха дефинирани с ClusterPicker v1.2.3 с генетична отдалеченост 1.5% и с bootscan support по-голям или равен на 90%.
Резултати. Нашият филогенетич ен анализ идентиф ицира 18 филогенетични клъстера и 31 двойки близкородствени секвенции. Най-големият клъстер съдържа 10 секвенции (7 от МСМ и 3 от ХЕТ). 12 (66.7%) от
клъстерите са от вирусни щамове, изолирани само от мъже, а 6 (33.3%)
са от секвенции от двата пола. 7 (38.9%) от клъстерите съдържат
секвенции само от една трансмис ионна група – 6 само от МСМ и 1 само
от ХЕТ. При 11 (61.1%) от клъстерите бяха установени две или повече
трансмис ионни групи, като най-голям брой от смесените клъстери – 9
(81.8%) са от МСМ и ХЕТ, 1 клъстер–МС М и ИВН и 1 клъстер съдържа
секвенции от лица от трите категории – МСМ, ХЕТ и ИВН.
Заключение. Щамов ете, изолирани от мъ жете, които прав ят с екс с
мъ же, най-ч ес то попадат въ в филогенетич ни клъс тери. Налич ието на
клъс тери от с мес ени транс мис ионни категории показв а, ч е с ъ щес тву в а мос т между тях. Н ашето изс ледв ане подч ертав а необх одимос тта
от детайлно молеку лярно-епидемиологич но наблюдение на динамиката
на HIV-1 инфекцията сред най-уязвимите групи.
Благодарности. Това проу чв ане е финанс ирано от Ф онд нау ч ни изс ледв ания на М инис терс твото на образов анието и нау ката, Бъ лгария
(догов ор ДН 03/ 16.12. 2016 г.), Н ационалния центъ р п о заразни и паразитни болес ти и от „Н ационалната програма за прев енция и контрол
на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ)“.
Ключови думи: HIV-1, филогенетични клъстери, субтип В
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required. The clinic al s igns of met apneum om avirus respiratory inf ections are
non-s pecif ic and res em ble R SV and B. pert ussis inf ect ions. An ass oc iat ed
infection wit h other respiratory pathogens is poss ible. Rapid microbiological
analysis with multiplex PCR allows timely and adequate diagnos is. There is no
etiological t reatment, but the patient can be sav ed f rom t he unnecess ary use of
antibiotics.
Key words: Human metapneumovirus, respiratory infection, multiplex PCR

National Reference Confirmatory Laboratory of HIV (NRCL
of HIV), National Center of Infectious and Parasitic Diseases,
Sofia, Bulgaria.

Aim . By m eans of phylogenetic clust ers, w e analyz ed the transm ission of the
HIV-1 subtype B in the m ajor transmiss ion groups – m en w ho hav e sex with m en
(MSM), heterosex uals (HET) and intravenous drug users (IDUs).
Materials and Methods. I n t his st udy we analyz ed 534 HI V-1 pol s ubt y pe B
sequences is olat ed from individuals inf ected wit h HIV-1 and diagnos ed between
1988 and 2017 in NRC L of HIV. The HIV-1 pol gene w as sequenced using TruGene
and/or ViroSeq Genotyping Systems. HIV-1 subty pe B was determined using the
automat ed t ool COMET v 2.2. T he phy logenetic t ree was rec onst ructed wit h IQTree v1.6.8 and vis ualized with FigT ree v1.4.3. HIV-1 transmission clusters w ere
defined with ClusterPick er v1. 2.3 wit h a genetic distance param eter of 1.5% and
a bootscan support greater or equal to 90%.
R esults. Our phylogenetic analysis identified 18 phylogenetic clusters and
31 pairs of closely relat ed sequenc es. T he largest clust er was c om pos ed of 10
sequences (7 w ere from MSM and 3 from HET ). 12 (66.7%) of the c lusters were
form ed by viral strains only from m en and 6 (33. 3%) w ere formed of s equenc es
from bot h s ex es. 7 (38. 9%) of t he trans miss ion clust ers c ont ain s equenc es
of only one t rans mission group – 6 only f rom M SM and 1 only from H ET. 11
(61. 1%) of the clust ers cont ained sequences from two or more trans mission
groups. The largest num ber of m ix ed clust ers – 9 (81. 8%) w ere f orm ed f rom
MSM and HET, 1 cluster from MSM and IDUs and 1 cluster from individuals from
all of the three transmission groups – MSM, HET and IDUs.
Conclusions. Strains is olat ed from M SM m ost oft en f all int o phylogenetic
clusters. The pres ence of clusters from mix ed transm ission groups indicat es
that t here is a bridge t hrough w hic h virus es w ere t rans mitt ed from one group
to anot her. Our study highlight s the great import anc e of det ailed m olec ularepidemiologic al surveillanc e of the dynam ics of HIV-1 inf ection among the m ost
vulnerable groups.
Acknow ledgment. This work w as supported: By a grant from the Ministry
of Education and Scienc e, Bulgaria (contract DN03/16.12. 2016). By National
Center of Infectious and Parasitic Diseases. By the National Program f or the
P REVENTION and Control of HIV and Sexually Transmitted Infections.
Keywords: HIV-1, phylogenetic clusters, subtype B
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9. ОЦЕНКА НА СКОРОШНИТЕ
НІV-1 ИНФЕКЦИИ С ПОМОЩТА
НА LINE IMMUNOASSAY ТЕСТ ЗА HIV-1/2
А. Парцунева, А. Костадинова, Р. Димитрова,
А. Ганчева, Л. Николова, Л. Григорова, И. Алексиев
Национална референтна потвърдителна лаборатория по HIV
Национален център по заразни и паразитни болести, София, България.

Цел. От 2010 до 2015 г. в България са регистрирани 1158 лица с
HIV. Н ай-голямата транс мис ионна гру па е на хетерос екс у алните лица
(ХЕТ ) – 474 (40, 9%), с ледв ани от гру пата на мъ же, които прав ят с екс с
мъ же (МСМ) – 426 (36,8%), интравенозни наркомани (ИВН ) – 221 (19,1%)
и МС М + И ВН – 24 (2,1%). Ц елта на проуч в ането е да с е определи колко в реме преди постав янето на диагнозата е въ зникнала HI V инфекция,
като се използв а специфич ен репертоар на антителата срещу HIV-1.
Материали и методи. По време на серологичната диагностика са
изс ледвани 1091 кръв ни проби – серу м и/ или плазма от пациенти, пока зали положителен резу лтат на скринингов ELI SA тес т. П отв ъ рдителното изс ледв ане е п о метод У ес тъ рн блот (LI A – line imm unoass ay ) и е
изпъ лнено с тес т I N N O -LI A HI V I/II Sc ore, F ujirebio. П роуч в ането е ос нов ано на ус танов яв ане налич ието и колич ес тв ото на антитела с рещу
p31 протеин от полимеразния ген на HI V, като маркер за дъ лгос роч на
HIV инфекция.
Резултати. 895 (82.03%) от лицата включени в проучването са
мъ же, 196 (17, 97%) с а жени. С редната в ъ зрас т п о в реме на регис тра цията е 33 години. 234 от изс ледв аните лица с а много скоро или с коро
инфектирани с HI V преди диагнос тицирането им, докато 857 (78, 6%) с а
с дългосрочна (≥ 4 месеца) HIV инфекция.
Заключение. Т ези първ онач ални проуч в ания ус тонов их а, пов еч ето
от инфектираните с а били нос ители на НІ V продъ лжително в реме – ч етири или пов еч е мес еци преди да бъ дат диагнос тицирани. Н ай-много
скорошни инфекции бяха установ ени при бременни жени, а най-къс но
диагностицирани след заразяване са лицата от групата на МСМ +
ИВН. Къс ното диагностициране на НІV е предпос тавка за прогресиране
на инфекцията и у в реждане на иму нната с истема, което затру дняв а
леч ението и от дру га с трана дав а в ъ зможнос т за продъ лжав ащо разпрос транение на инфекцията в попу лацията. Резу лтатите от нашето
проу чв ане показв ат необх одимос тта от наблю дение в ъ рху ч ес тотата
на в ъзникв ане на нов и инфекции сред различните транс мисионни групи,
с цел ранно откриване и по-добър контрол на епидемията.
Ключови думи: HIV, скорошни инфекции, епидемия
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9. ASSESSMENT OF RECENT
HIV-1 INFECTIONS USING LINE IMMUNOASSAY
FOR HIV-1/2 (PRELIMINARY ANALYSIS)
A. Partsuneva, A. Kostadinova, R. Dimitrova, A. Gancheva, L.
Nikolova, L. Grigorova, I. Alexiev
National Reference Conformatory Laboratory of HIV
National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia,
Bulgaria.

Aim. F rom 2010 till the end of 2015, 1158 indiv iduals wit h HI V hav e been
regist ered in Bulgaria in s ev eral trans mission groups. The largest is t he heteros ex ual t ransmission group (H ET) – 474 (40.9%), f ollowed by the group of
m en w ho hav e s ex w it h m en (M SM ) – 426 (36. 8%), people w ho inject drugs
(PWID s) – 221 (19. 1%) and M SM + PWI Ds – 24 (2. 1%). T he aim of t he st udy
w as t o det erm ine how long bef ore t he diagnosis HI V inf ect ion has occ urred,
using a specific repertoire of anti-HIV-1 antibodies.
Materials and methods. During the serologic diagnostics, 1091 blood
sam ples – s erum and/ or plas m a were test ed from patients, w ho initially had
positiv e results w ith ELISA test. The confirmat ory ass ay m ethod is Western blot
(LIA – line im munoassay ) and was performed using INN O – LIA HIV I/II Score,
Fujirebio. T he study is based on the detecting of the pres enc e and am ount of
antibodies against p31 protein from the HI V polym erase gene as a m ark er for
long-term HIV infection.
Results. 895 (82. 03%) of t he s ubjects included in t he st udy w ere m en, 196
(17. 97%) w ere women. T he average age at the time of registration is 33 y ears.
234 of t he test ed patients were v ery rec ently or rec ently inf ected prior HIV diagnosis, while 857 (78.6%) had a long-term (≥ 4 months) HIV infection.
Conclusion. T hes e init ial st udies hav e c onfirm ed that most of t he infect ed
hav e been c arriers of HI V f or a long tim e – four or m ore m ont hs before being
diagnos ed. M ost rec ent infections w ere detected in pregnant women, and the
m ost rec ent ly diagnos ed aft er inf ect ion w ere t hos e of t he M SM + ID U group.
Later diagnos is of HIV is a prerequisite for the progression of infection and impairm ent of t he im m une s yst em, w hic h im pedes treat m ent and, on t he ot her
hand, allow s t he s pread of t he inf ection in t he populat ions. T he res ults of our
study s how t he need t o m onit or the inc idenc e of t he new inf ect ions am ong
different trans mission groups in order t o early diagnose and better c ontrol the
epidemic.
Keywords: HIV, incidence tests, epidemic
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10. АНАЛИЗ ВЪРХУ ТРАНСМИСИО ННИТ Е
КЛЪСТЕРИ НА РЕКОМБИНАНТНА ФОРМА
01_AE СРЕД ИНТРАВЕНОЗНИТЕ
НАРКОМАНИ ОТ ОБЛАСТ СОФИЯ
(Предварителен анализ)
Л. Григорова, Л. Николова, А. Ганчева,
А. Костадинова, А. Парцунева, Р. Димитрова, И. Алексиев 1

L. Grigorova, L. Nikolova, A. Gancheva,
A. Kostadinova, A. Partsuneva, R. Dimitrova, I. Alexiev

Национална референтна потвърдителна лаборатория по НІV
(НРПЛ по НІV), Национален център заразни и паразитни
болести, София, България.

Цел: Ф илогенетич ните клъс тери могат да покажат ев олю ционна та история на вирусната трансмисия при HIV. Чрез филогенетични
клъс тери ние анализирах ме транс мис ията на HI V-1 рекомбинантна
форма 01_AE сред интравенозни наркомани (ИВН).
Материали и методи: В тов а проуч в ане бях а анализирани 184 HI V-1
pol с екв енции 01_AE от лица с HI V-1, диагностицирани в Н РП Л п о НІV.
Генъ т pol на HI V-1 беше с екв ениран с помощта на Applied Biosyst em s
3130х 1 или OpenGene ДН К с екв ениращи с истеми. Рекомбинантна форма
01_АЕ беше определена с ав томатизирания инс тру мент C OM ET v2. 2.
Филогенетич ното дърво беше реконс тру ирано с програма IQ-Tree v1.6. 8
и в изу ализирано с F igT ree v 1.4.3. HIV-1 транс мис ионните клъс тери бях а
дефинирани с програмата ClusterPicker v1.2.3.
Резултати: За анализиране на трансмисионните клъстери от избраните с екв енции бях а използв ани три параметъ ра за генетич на отдалеч енос т – 0. 5, 1. 0 и 1. 5, които отгов арят на в ероятна транс мис ия
от определено в реме, с ъотв етно преди около 3. 3, 7 и 10 години. Б еше
установена група от 13 секвенции от ИВН. 7 от тях са от мъже и 6 от
жени съ с средна въ зрас т при диагнос тициране 21 години и облас тен
град по мес тоживеене С офия. Нашият филогенетич ен анализ установ и,
че при генетич на отдалеч енос т 1.5 в с ич ки 13 с екв енции попадат в един
транс мис ионен клъ с тер. П ри генетич на отдалеч енос т 1. 0 с е наблю да в а 1 клъс тер с 3 с еквенции и 3 дв ойки близкородс тв ени с екв енции, а при
отдалеченост 0.5 – 2 двойки секвенции.
Заключение: Анализът на филогенетич ните клъ с тери в нашето проучване демонс трира продъ лжав ащото разпространение на HIV-1 01_АЕ
щамов ете с ред контактни лица от у язв имата група на И ВН. П одгру п и от тази група с а били инфектирани в различ ен период от в реме в
рамките на 10 години. Нашето изс ледване допринас я за разясняване на
епидемиологич ната х арактерис тика на транс мис ията на HIV-1 01_АЕ и
подч ертава необходимос тта от задъ лбоч ено молекулярно -епидемиоло гич но наблю дение въ рху динамиката на транс мис ията на HI V-1 инфек цията сред най-уязвимите популации.
Ключови думи: HI V-1, филогенетич ен клъ с тер, интрав енозни наркомани
Благодарности: Т ов а проу ч в ане е финанс ирано от Ф онд науч ни изс ледв ания на М инис терств ото на образов анието и нау ката, Б ъ лгария
(догов ор ДН 03/ 16.12. 2016 г.), Н ационалния центъ р п о заразни и паразитни болес ти и от „Н ационалната програма за прев енция и контрол
на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ)“.
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10. ANALYSIS ON TRANSMISSION
CLUSTERS OF THE RECOMBINANT FORM
01_AE AMONG INTRAVENOUS DRUG USERS
FROM SOFIA DISTRICT
(Preliminary analysis)

National Reference Confirmatory Laboratory of HIV (NRCL of HIV)
National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia,
Bulgaria.

Aim: Phy logenet ic clust ers c an s how the ev olut ionary hist ory of HI V v iral
trans mission. Using phylogenetic clusters we analyz ed t he t ransmission of HIV
recombinant form of 01_AE among intravenous drug users (IDUs).
Materials and methods: In this study, 184 HIV-1 pol sequences from the
recombinant form of 01_АЕ from HIV-1 individuals diagnos ed in NRC L of HIV
were analyz ed. The HIV-1 pol gene w as sequenc ed using Applied Biosystems
3130x 1 or OpenGene DN A Sequenc ing Systems. R ecombinant form 01_AE was
determined by t he automat ed C OM ET v 2.2 instrument. The phylogenetic tree
was rec onstruct ed wit h IQ-Tree v1. 6.8 and vis ualiz ed wit h FigT ree v1.4. 3. HIV-1
transmission clusters were defined with the ClusterPic k er v1.2.3 program.
Results: F or det ailed analys is of t he trans mission clust ers of the s elect ed
sequences, t hree genetic dist anc e param eters of 0. 5, 1.0 and 1.5 w ere us ed
w hic h c orres pond t o a probable trans m iss ion of about 3. 3, 7 and 10 y ears,
respectiv ely. A group of 13 s equences from individuals using intravenous drugs
was identified. 7 of t hem are from m en and 6 from women w ith an av erage age
of 21 y ears at diagnos is and all of residence in Sofia. Our phylogenetic analysis identifies t hat in t he c as e of genet ic dist anc e 1.5 all 13 s equenc es f all int o
one transmission cluster. At a genetic dist anc e of 1.0, one cluster of three sequenc es and 3 pairs of closely related sequences w ere defined, and at distanc e
of 0.5 – 2 pairs of sequences were found.
C onclusions: T he analysis of the phy logenetic clusters in our st udy dem onstrated a continuing spread of HIV-1 01_AE am ong c ont act indiv iduals wit hin a
vulnerable IDUs group. Subgroups of this group were infect ed at different times
wit hin 10 y ears period. Our st udy c ontribut es t o t he clarif ic ation of t he epidemiological characteristics of the trans mission of HIV-1 01_AE and em phasiz es
the need for det ailed m olecular-epidem iological monitoring of the dy nam ics of
HIV-1 infection among the most vulnerable populations.
Key words: HIV-1, phylogenetic cluster, intravenous drug users
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of Educ ation and Science, Bulgaria (c ontract DN 03/ 16.12.2016). By N ational
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11.ВИРУСОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ
НА НІV⁄СПИН ПРИ БРЕМЕННИ
И НОВОРОДЕНИ В БЪЛГАРИЯ
(Предварителен анализ)

11. VIROLOGICAL MONITORING OF
HIV/AIDS OF PREGNANT WOMEN
AND NEWBORN CHILDREN IN BULGARIA
(Preliminary analysis)

А. Ганчева1, А. Костадинова1, Р. Димитрова1, Л. Николова1,
А. Парцунева1, Л. Григорова1, И. Еленков 2, Н. Янчева2,
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София, България.
2
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1

Цел:До 2018 г. в България са били диагностицирани 3002 случаи с HIV,
като броят на жените е 602. От тях 78 са диагностицирани по време
на бременнос т. Целта на нашето проучване е да се извърши вирусологичен анализ на НІV при бременните и техните новородени в България.
Материали и Методи: За епидемиологич ния анализ са използв ани
данни на НРПЛ по HIV. До 18-месечна възраст, новородените сe изследват средно по 4 пъти с ELISA, Western blot и Real-tim e PCR. HIV-1 pol
секвенциите от бременните бяха генерирани с TruGene и/или ViroSeq
Genotyping Systems по време на диагностичния процес и вирусологич ния
мониторинг. HIV-1 секвенциите бяха анализирани с помощта на Интернет базирани инструменти REGA 3, COMET 2.3 и Stanford HIV db 8.8.
Резултати: От всички майки с НІV, регистрирани до края на 2018 г,
89, 4% от тях с а били на прос ледяв ане за ВТ. П ов еч ето от майките с HI V
са от облас тите С офия –35, 2%, с ледв ани от П лов див, Варна, Б у ргас и
дру ги региони на с траната. 15, 5% от нов ородените с а инфектирани с
HIV-1. Майките са били изследвани за антиретровирусна резистентност пред и и ли п о вре ме на бре менността и при 14 от тях е установено нал ичие на рез истентни мутац ии, съ ответн о к ъ м P I, NRTI и
към N NR TI инхибитори. Н ашето проуч в ане показа, ч е с ред бременните
има голямо генетич но разнообразие от различ ни HI V-1 су бтипов е и рекомбинантни форми, като най-голямо разпространение в изс ледваната
гру па имат не-В НІ V-1 су бтиповете, доминирани от C RF 01_AE, с ледв ан
от с у бтип B. Б ях а у с танов ени още няколко дру ги ща ма, в клю ч ително:
С, CRF02_ AG, CRF05_DF , CRF14_B G и URFs.
Заключения: Н ашето проу чв ане показа голямо генетич но разноо бразие на НІ V-1 с ред изс ледв аната гру па. С рав нително в ис ок процент
нов ородени с а били инфектирани с HIV-1 в Б ъ лгария. Ранното диагностициране на вс ички бременни с HIV и нав ременно започ ване на АРТ терапия е от изклю чително значение за намаляване на риска от предаване
на HIV инфекцията на техните новородени.
Ключови думи: HIV/СПИН, вертикална трансмисия, субтип.
Благодарности: От Националния центъ р п о заразни и паразитни болес ти. От „Н ационалната програма за прев енция и контрол на ХИ В и
сексуално предавани инфекции (СПИ)“.
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Aim: U nt il 2018 in Bulgaria 3002 c ases wit h HI V/ AI D S w ere diagnos ed.
The num ber of w om en wit h HI V w as 602, 78 of w hic h w ere diagnos ed during
pregnanc y. The aim of our st udy w as t o perf orm v irologic al analy sis of HI V of
pregnant women and their newborn infants in Bulgaria.
Materials and Methods: Epidemiologic al analy sis w as perform ed using t he
databases of the N ational Ref erenc e C onfirmat ory Laborat ory of HIV, NCIPD. U p
to 18 m ont hs of age, new borns w ere m onit ored av erage 4 t im es wit h ELI SA,
Western Blot and R eal-tim e PC R. HIV-1 pol sequenc es from pregnant women
were generat ed wit h TruGene and/or ViroSeq Genoty ping Syst ems during the
diagnostic proc ess and virologic al m onitoring. HIV-1 sequenc es w ere analyzed
using the Internet-based tools REGA 3, COMET 2.3 and Stanford HIV db 8.8.
R esults: Of all HIV-positiv e m others registered by the end of 2018, 89.4% of
them were on v irologic al m onitoring wit h viral load tests (VL). M ost of the m others with HIV w ere from Sofia – 35,2%, follow ed by Plovdiv, Varna, Burgas and
from other regions of the c ountry. 15, 5% of new borns were inf ected with HI V-1.
Mothers w ere tested of antiretroviral resistanc e before or during pregnancy and
14 of them had resistanc e mutations to PI, NRTI and to NNRTI inhibitors. Our
analysis rev ealed a high genetic div ersity of different HIV-1 subtypes and rec om binant f orms in the study group. N on-B HIV-1 s ubtypes were the m ost prev alent
and dom inated by the recombinant f orm CRF 01_AE, followed by subtype B.
Sev eral other strains were found, including: subtype C, CRF02_ AG, CRF05_DF,
CRF14_BG and URFs.
C onclusions: Our analysis rev ealed high genetic div ersity of HIV-1 among
studied population. A relativ ely high perc ent age of infants were inf ected with
HIV-1 in Bulgaria. Early HIV testing of all pregnant women and tim ely initiation of
antiretroviral therapy is of great importance t o reduc ing the risk of HI V transmis sion to their newborns.
Keywords: HIV/AIDS, mother to child transmission, subtype.
Acknowledgment: T his w ork w as s upport ed: By N ational C ent er of I nf ec tious and Parasitic Dis eas es. By the National Program for the Prevention and
Control of HIV and Sexually Transmitted Infections.
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12. ИЗСУШЕНИТЕ КРЪВНИ ПЕТНА КАТО
АРХИВЕН МАТЕРИАЛ ПРИ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА
ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ХЕПАТИТ В ВИРУС
Ч. Исмаилова, В. Йончева, Е. Голкочева-Маркова1,
Т. Тенев 1, С. Крумова2
1
2

C. Ismailova1, V. Yoncheva1, E. Golkocheva-Markova1*,
T. Tenev1, S. Krumova2

НРЛ „Хепатитни вируси“, НЦЗПБ, София
НРЛ „Морбили, паротит и рубеола“, НЦЗПБ, София

1
2

В св етов ен мащаб около 1/ 3 от х ората с а съ с с ерологични данн и
за минала или нас тояща х епатит В в ирус на (H BV) инфекция, а 350 хиляди са хронич ни нос ители на в ирус а. В диференциалната диагнос тика
на H BV инфекция най-приложим е иму ноензимният метод. Хепатит B
повърхностният антиген е основен маркер на тази инфекция, като
задъ ржането му за пов еч е от 6 месеца е признак за разв итие на х ронич ен х епатит. Образу в ането на антитела с рещу H BV пов ърхнос тия
антиген (анти-H Bs ) има протектив но знач ение. Т ака определянето на
анти-HBs став а незаменимо средство при прос ледяв ане на хуморалния
иму нитет с лед преболедуване или ваксинация. Като изходен материал
при диагнос тич ния анализ с е използв а кръ в от в енопу нкция. В облас ти
като неонатология и педиатрия в енопункцията не в инаги е успешна,
а получената кръв недостатъчна, затова се разработва метода на
И зсу шените Кръ в ни П етна (И КП ), който цели да у лес ни диагнос тика та, с ъх ранението, транс портирането и да преодолее недос татъ ците,
които има в енопу нкцията като метод за съ биране на кръ в ни проби.
Един от ос новните проблеми при използв ането на И КП в колич еств ения
анализ на anti-HBs е микрообема на пробата която се изследва.
Цел: Оценка на ефикас нос тта и въ зпроизв одимос тта на И КП/ ИС П
(И зс у шените с еру мни петна) като с тартов клинич ен материал за проследяв ане на иму нитета срещу HBV при използв ане на имуно-ензимен
метод за детекция.
Материали и методи: чрез имуно-ензимен анализ (ELISA) титърът
на анти-HBs е измерен в: 20 серумни проби на пациенти и съответстващите им 20 изсушени кръвни карти (ИКП); 20 серумни проби от
в акс инирани с рещу H BV здрав ни работници и с ъ отв етс тв ащите им
изсу шени серу мни карти (ИС П); и четири проби Иму новенин, с изв естна
концентрация на анти-HBs и съответстващите им изсушени карти.
приложени с а различни протоколи за елуиране при изс ледв ане на проблема с разреждането на пробата.
Резултати: Специфичност от 100% и чувствителност от 45% са
ус танов ени при И КП с рещу „златен с тандарт“ като с тартов клинич ен
материал. Б еше у с танов ено разреждане на елу ираните проби от И КП /
ИСП картите като в някои случаи измереният анти-HBs титър спадна под 10 mIU / ml при което с е полу ч ав ат фалшив о отрицателни резу лтати. П ри тов а не е наблю дав ана корелация между положителните
нач ални анти-H Bs с еру мни титри и тези получ ена за И КП / ИС П проби.
При използв ане на пробите И мунов енин се измери разреждане на елуата
между 20 до 50 пъ ти. П оради тов а беше у в елич ен обема на елу ирана от
ИС П -карта проба което дов еде до пов ишав ане с тойнос тите на антиHBs титъра.
Закл ючени е: За разрешаване на проблема с разреждането е необхо димо да с е валидират различ ни протоколи за елу иране, тъй като малко то количес тв о проба в ИКП / ИСП води до по-ниски аналитични титри.
Ключови думи: анти-HBs, Хепатит В вирус, ИКП
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12. USE OF DRY BLOOD SPOTS TO DEFINED
POSTVACCINATION IMMUNITY AGAINST HBV:
ROLE OF ANTIBODY DILUTION

NRL „Hepatitis Viruses“, Virology Department, NCIPD, Sofia
NRL „Measles, mumps and rubella“, Virology Department,
NCIPD, Sofia

Globally, about one-t hird of people hav e s erologic al ev idenc e of past
or current infection w it h hepat itis B v irus (H BV) inf ection and 350, 000 are
chronic c arriers of the v irus. T here is a w ide v ariety of ass ay s for test ing HBV
infection. In practice, the immunoenzym atic m ethod is most us eful. HBs Ag is
basic al marker for this infection. It‘s present for most than 6 mont h is indicative
of t he development of c hronic hepatitis. F orm at ion of H Bs antibodies has
prot ectiv e s ignific anc e. T hat’s w hy the det erm ination of ant i-H Bs becom es
an indis pens able t ool in t he follow-up of hum oral im m unit y aft er v acc ination.
Blood from v enipunct ure w as us ed as t he st arting m at erial. I n areas s uc h as
neonatology and pediatrics, venipunct ure is not alw ays succ essful, and blood
obt ained is not s ufficient, s o t he D BS (dried blood s pots ) m ethod is being
dev eloped t o f acilit ate diagnostics, st orage, trans port, and ov erc om e the
disadvantages of venipuncture as a met hod of c ollecting blood samples. This
pres entation aims at assessing the advancements and draw backs of the DBS
to venipunct ure when monit oring imm unity against Hepatitis B v irus. One of the
main problems with the us e of DBS in t he quantitativ e analysis of anti-H Bs is the
microbe of the sample to be tested.
Aim: Ev aluat ion of effic acy and reproducibilit y of D BS / D SS (dried s erum
spot s) as a starting clinic al m at erial f or the det ect ion of im m unity against
hepatitis B virus using an immunoenzymatic detection method.
Materials and Methods: Antibodies against hepatit is B s urf ac e ant igen (antiHBs) w ere detected by immune-link ed im munos orbent ass ay (ELI SA). Serum
sam ples from 20 patients and paired 20 D BS, 20 s erum sam ples from H BV
vaccinat ed healt h c are w ork ers and paired 20 D SS and Im m unov enin w ere
test ed in t he pres ent study. D iff erent elution prot oc ols w ere us ed in order to
study the problem with sample dilution.
Results: T he s pecif ic ity of 100% and s ensit ivit y of 45% w ere est ablis hed
for D BS vs „gold st andard“. Dilution of the elut ed D BS/D SS sam ples w as
established and in s ome c as es meas ured anti-HBs tit er dropped under 10 mIU/
ml. Correlation betw een pos itive initial anti-HBs s erum titers and obtained for
DBS / DSS value w as not observ ed. When Im munov enin w ere tested dilution
betw een 20 to 50 fold w ere m eas ured for eluted DSS s am ples. The increas ing
of eluted sample concentration raised DSS anti-HBs titer.
Conclusion: To res olv ed t he dilution problem, it is nec ess ary to v alidat e
different elution prot ocols bec aus e the sm all am ount of sam ple in the D BS led
to lower assay titers.
Key words: DBS, anti-HBs, HBV
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13. ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА
НА ОСТРИТЕ ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ,
ИЗСЛЕДВАНИ В НРЛ „ХЕПАТИТНИ ВИРУСИ“
ЗА ПЕРИОДА 2016–2018 ГОДИНА
В. Йончева, Ч. Исмаилова, Е. Голкочева-Маркова, Т. Тенев
НРЛ „Хепатитни вируси“, НЦЗПБ, София

Цел: Да с е прос леди видов ото разпределение на острите вирус ни
хепатити с ред пациенти от инфекциозните отделения на леч ебните
зав едения, за периода 2016–2018 год., които с а изследв ани в НРЛ „Хепатитни вируси „ към НЦЗПБ.
Материали и методи: За пос оч ения период с а изс ледв ани с еру мн и
проби от 1 545 пациенти, които с а изпратени в НРЛ „Хепатитни в иру си“ от различни леч ебни зав едения. Пациентите с а били лежащо болни с
диагноза „ос тъ р в ирус ен х епатит“ от С Б АЛИ П Б „П роф. Ив. Киров“ гр.
София, УМ Б АЛ „С в. Анна“ – гр. София, М БАЛ „Р. Ангелов а“– гр. Перник и
др.. Всички постъпили проби с а изс ледв ани ч рез ELI SA метод за налич ие
на хепатитни A, B, C, D и E маркери.
Резултати: От изследваните 1 545 пациенти 830 са мъже (53.7%)
и 715 с а жени (46.3%). Н ай- малкият пациент е момч е на 1г. 9м., а найвъзрастният – мъж на 94 г. При 828 (53.6 %) от всички изследвани
пациенти с е доказа положителен резу лтат за един или пов еч е х епатитни маркери. При 368 (23,8%) пациенти e доказано наличие на HAV- IgM
– остър х епатит А. С ос тър х епатит Е – anti HEV- IgM (+) , са 238
(15, 4%) ду ши.. П ри 196 (12, 6%) болни с е доказа положитилен резу лтат
за HBsAg, като от тях 120 (61,2%) са с остър хепатит В – anti HBc-IgM
(+). П ри ос таналите 76 (38,7%) е доказан х ронич ен х епатит В. За antiHC V положителни са 18 (1, 2%) от изс ледв аните проби. С х епатит D с е
установиха 8 (0.5 %) пациенти, като само 4(50 %). от тях са с остър
хепатит D, положителни с а за anti H D V- I gM П ри 32 (2, 07%) пациенти се
ус танов и, ч е има конфекция с 2 и пов еч е х епатитни в ирус и. (H AV +H EV;
HCV+HEV; HBV +HCV; HAV+HBV; HBV+HEV; HAV+HCV). Един (0,06%) пациент беше ус тановен с тройна коинфекция с H AV+H BV+HEV. П ри 717
(46. 4 %) от изс ледв аните пациенти не с е доказа налич ие на маркер за
вирусен хепатит A, B, C, D и E
Заключение: Л абораторната диагнос тика е от съ щес тв ено знач е ние за отдиференциране на типа вирусен хепатит. П роведеният анализ
показв а, ч е при полов ината от пациентите, с клинич на картина за ос тър в иру с ен х епатит, инфекцията е предизв икана от х епатитен в ирус,
като най-висок е процента на остър вирусен хепатит тип А, а най нисъ к на х епатит Д. Коинфекции с различ ни в идов е х епатитни в ирус и с е
доказаха при 2% от изследваната популация.
Ключови думи: остри в ирус ни х епатити, пациенти, х епатитни мар кери
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13. DIFFERENT IAL DIAGNOSIS
OF ACUTE VIRAL HEPATITIS,
TESTED IN NRL „HEPATITIS VIRUSES“
FOR THE PERIOD 2016–2018
V. Yoncheva, Ch. Ismailova, E. Golkocheva-Markova, T. Tenev
NRL „Hepatitis Viruses“, NCIPD, Sofia

Aim: To f ollow s pecies distribution of hepatit is in patients f rom inf ectious
wards in hos pit als for t he period 2016–2018, who w ere tested in NRL „Hepatitis
viruses“ in NCIPD.
Materials and methods: For the given period t here were t est ed s erums from
1545 patients, who were s ent in NR L „H epatitis virus es“ from different hos pi tals. The patients were ly ing in hospit als wit h diagnosis „Acut e viral hepatitis “
like SBALI PB „ Prof. Iv. Kirov“, Sofia; UM BAL „St. Anna“– Sofia; MBAL „R. Angelova „ – Pernik etc. All serums w ere tested with ELI SA m ethod for pres enc e or
not of hepatitis markers against all hepatitis viruses – A, B, C, D, E.
Results: From all t he serums (1545) 830 w ere from m en (53, 7%) and 715
from w om en (46, 3%). T he y oungest patient were a boy w ho were 1.9 year old,
and t he oldest w as a man w ho w as 94 y ears old. From t he test ed s era in 828
(53, 6%) w ere posit iv e for one or m ore m ark ers. I n 368 (23, 8%) pat ients w as
det ect ed HAV- I gM – ac ut e hepatitis A. W it h ac ut e H EV – ant i – H EV – I gM (+)
were 238 (15,4%) from all the tested people. 196 (12, 6%) patients were positive
for H BsAg, and from them 120 (61,2%) were with „ac ute hepatitis“ w ith positive
HBc – IgM (whic h s hows ac ute form of inf ection). T he ot her 76 (38,7%) people
were with chronic hepatitis B.
For anti- HC V w ere diagnos ed 18 (1, 2%) people. With HD V w ere diagnos ed
8 (0.5%) people, but from them only 4 (50%) were positive for HDV- IgM.
In 32 (2,07%) patients were found pos itive m ark ers for 2 or 3 coinf ections.
(HAV +HEV; HCV+HEV; HBV +HCV; HAV+HBV; HBV+HEV; HAV+HCV). In 1
(0.06%) patient was detected third coinfection wit h HAV+HBV+H EV.
In 717 patients from all the studied were negative for all markers.
C onclusion: Laborat ory diagnosis is essential for the differentiation of viral
hepatitis. Verified analys is s how s t hat in half of pat ient s wit h a clinic al picture
of ac ut e hepatit is virus t he inf ect ion is c aus ed by a hepat itis virus, t he highest
being t he rate of viral hepatitis type A and the lowest of hepatitis E. Coinfections
of different types hepatitis viruses are found in 2% of the prevalent population
Key words: acute hepatitis, patients, hepatitis markers.
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14. ПРОУЧВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО
НА TRICHOMONAS VAGINALIS
В МАТЕРИАЛИ ОТ УРОГЕНИТАЛНА
СИСТЕМА ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

14. STUDY PREVALENCE
OF TRICHOMONAS VAGINALIS
IN THE UROGENITAL SYSTEM
OF MATERIALS FOR ONE YEAR

К. Енева1, Е. Руева2

K. Eneva1, Е. Roueva2

МУ –Пловдив, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и
тропическа медицина
2
СМДЛ – Новалаб, гр.Ст. Загора

1

Medical University – Plovdiv, Department of Infectious diseases,
Parasitology and Tropical medicine
2
Independent Medical Diagnostic Laboratory – NOVALAB, Stara
Zagora
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Въведение: У рогениталната трих омоназа е най-ч ес то с рещанат а
секс у ално транс мис ив на протозойна антропоноза. Н ейното разпрос транение е кос мополитно, като нив ото на опаразитенос т в арира между 5–75% в различ ните с трани. Б оледув ат предимо х ората в актив на
полова в ъ зрас т, като източ ник е с амо опаразитеният ч ов ек – болен
или паразитонос ител.
Ц ел: П рос ледяв ане на разпрос транението на Tric homonas vaginalis
при лица с клинич ни симптоми – мъ же и жени от гр. П лов див и облас тта и гр. Стара Загора и областта за период от 1 година (2018).
Материали и методи: И зс ледв ани материали: в лагалищен с екрет
от 2121 жени и еяку лат от 1092 мъ же. И зползв ах ме с ледните морфоло гич ни методи за паразитологич на диагнос тика на T richom onas vaginalis
характерни за ру тинната лабораторна практика: натив ен препарат,
оцв етен препарат по Романовс ки-Гимза, бъ рз J D`s антигенен тес т,
културелна посявка на среда TV4.
Резултати и обсъждане: От изс ледв аните материали положителн и
са 1,23% от жените и 4,12% от мъжете. Възрастовият диапазон на
лицата бе между 21 и 57 години. Вс ич ки положителни за T ric hom onas
vaginalis лица имат анамнес тич ни данни за су бектив ни оплакв ания или
прекарана трих омоноза. С лек прев ес с а мъ жете отколкото при же ните. Х ронично рецидив иращият х арактер на паразитозата, както и
комплекс ия подх од при диагнос тицирането – от аку шергинеколог, у ролог и паразитолог, бих а могли да мас кират с крита заболев аемос т с ре д
населението.
Изводи и заключение: Н аблю дението ни в ъ рх у изс ледв аните лица
показа 2, 21% инв азирани с Tric homonas v aginalis. С ред мъ жете ус танов их ме по -в ис ок процент на опаразитенос т отколкото при жените.
Н ашите данни от пров еденото проу ч в ане напъ лно с ъв падат съ с с ветовните данни.
Ключови думи: трихомоноза, сексуално -транс мис ив ни паразитози.

Introduction: U rogenit al tric hom onasis is the m ost c om mon s ex ual trans missible protoz oan antroponosis. Its prevalence is c osm opolitan, w ith t he level
of infestation varying betw een 5–75% in different countries. People in active s ex
are ill, only the infected person – the sick or the parasite – is the source.
Objective: To monitor the prev alenc e of Trichom onas vaginalis in pers ons
with clinical sym ptoms – m en and w om en from Plov div and Stara Zagora and
the district for a period of 1 year (2018).
Materials and methods: M at erials studied: v aginal s ec retion of 2121 w om en and sperm of 1092 m en. We used the following morphological m ethods for
parasit ologic al diagnosis of T ric hom onas v aginalis characteristic of routine laboratory practice: wet preparation microscopy, stained preparation of RomanovskiGiemsa,JD`s Antigen test, culture of TV4.
Results and Discussion: 1. 23% of w om en and 4. 12% of m en w ere posi tive. The age range of the subjects w as betw een 21 and 57 years. All patients
positiv e for Trichom onas v aginalis hav e a history of s ubjectiv e complaints or
trichomonas is. M en are slightly overweight than w om en. The c hronic ally recurrent nat ure of paras itosis as w ell as t he c om plex approac h to diagnos is by a
obstet rician gy nec ologist, urologist and paras itologist could mask hidden morbidity among the population.
C onclusion: Our obs ervation on the subjects tested show ed 2. 21% inv asiv e
with Trichom onas v aginalis. Among m en, we f ound a higher incidenc e of infestation than in women. Our survey data fully matches the world data.

Key words: trichomonasis, sexual-trans missi bl e parasitosis

15. ЕКСТРЕМНА РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТ И
МОРФОЛОГИЯ НА КРЪВНИЯ МИКРОБИОМ В
РАНЕН ЕТАП НА КУЛТИВИРАНЕ
С. Панайотов 1, В. Толчков 1, Е. Николова2, Р. Калфин3
1
2

S. Panaiotov1, V. Tolchkov1, E. Nikolova2, R. Kalfin3

Национален център по заразни и паразитни болести;
Институт по експериментална морфология, патология и
морфология – БАН; 3. Институт по невробиология – БАН

Кръв ният микробиом е вс е още с лабо проу ч ен. Тру днос тите с а св ъ рзани с прилагането на подходящи методи за култив иране, морфологич ен
анализ, изследване на етапите на разножаване, визуализация, изолиране
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15. EXTREME RADIORESISTANCE AND
MORPHOLOGY OF THE BLOOD MICROBIOTA AT
EARLY STAGE OF CULTURING

1
2

National Center of Infectious and Parasitic Diseases;
Institute of Experimental Morphology and Pathology – BAS; 3.
Institute of Neurobiology – BAS

The blood microbiome is still not fully studied. Difficulties are related
to the application of appropriate methods of cultivation, morphological
analysis, exploration of the life cycle stages, visualization, isolation of
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на ну клеинов и киселини и белтъ ци и физико -химични характерис тики на
кръвните микробиоти.
Целта на нашето изс ледв ане бе да проу ч им чрез микроскопс ки тех ники динамиката на разв итие на кръ в ните микробиоти в пъ рв ите ч асове на ку лтивиране прилагайки стресов и ус ловия. Също така, предмет
на нашето изс ледв ане бе екс тремната радиорезис тентност на кръв ните микробиоти.
Материали и методи: Бяха изледвани кръвни проби с антикоагулант К2 ЕДТ А на 7 клинич но здрав и лица. Един мл кръ в бе лизирана с 3
обема дес тилирана стерилна в ода на с тайна температу ра за 45 мин.
Л изираната кръ в бе филтру в ана с филтри 0, 45 и 0, 22 микрона. Дв ес та
микролитра от филтрата бяха посяти в 1 мл течна среда BHI с 1 гр/л
в итамин К и ку лтив ирани на 430 С. П роби от 500 мкл бях а в земани през
30 мин до с едми час и фикс ирани с глу таров алдех ид 2,5% крайна концентрация.
Радиорезис тентнос тта на кръв ните микобиоти бе изс ледв ана с
промишлен гама-облъ ч в ател зареден с 60 С о. Кръ в от 7 здрав и лица с
обем 1, 5 мл пос тав ена в криоепру в етки на в инт бе облъ чена с радиоактивна доза 71,3 kGr. Дозата бе достигната за около 3 часа. Триста
микролитра от облъ ч ената проба бе ку лтив ирана за 72 ч ас а на 43 0 С в
среда BHI с добав ен 1г/ л в итамин К. М икрос копс ки препаратите бях а
изс ледв ани ч рез св етлинна, в тъ мно поле и сканираща електронна микроскопия.
Резултати: Ку лтурите до в тори ч ас бях а центрофу гирани на 15. 000
об/мин за 15 мин с цел да се утаят прораслите микробиоти. Микроскопс ки в идимо натрупв ане на кръв ните микробиоти бе отч етен с лед
в тория ч ас на ку лтив иране. Н аблю дав ах а с е единич ни или струпани
телца с размер около 200 нм. С лед ч етвъ ртия ч ас на ку лтив иране с е
наблю дав ах а големи с тру кту ри с размер над 1 микрон с амос тоятелн и
или на в ерижки. При оптимално ув еличение от 20.000 –30.000 пъ ти С ЕМ
показа, ч е от големите с тру кту ри, с грапав а пов ъ рх нос т, с е отделя т
малки телца.
В тъ мно поле се наблюдав аха съ що морфологично различни струк тури, които съответстват на тези от СЕМ – по-малки, окръглени с
размери около микрон-дв а и по -големи, ч иято в ъ трешнос т изглежда
зърнеста.
Анализъ т с микрос онда показа, ч е ч ас тиците не с ъ дъ ржат желязо,
единс тв ено в ъ глерод, с леди от кис лород и азот. У тайките на ку лтив ираните проби бях а кафяв о-ч ерни. Не се доказа съдържание на хемоглобиново желязо в утайките от микробиоти.
С предишни наши експерименти доказахме, ч е кръв ните микробио ти издъ ржат на пос ледователно облъ ч в ане с доза 25+25 k Gr. С егашният екс перимент доказа ч рез култивиране и микроскопс ки анализ прежи вяемост след доза от 71.3 kGr.
Обсъждане: П ри с трес ов и ус лов ия кръ вният микробиом реагира с
видимо размножав ане след в тория ч ас. Кръв ният микробиом притежа в а екс тремна радиорезис тентнос т надв ишав аща еднократна доза на
облъчване от 70 kGr.
Благодарности: Авторите изказват своята благодарност за финансовата
подкрепа на Фонд „Науч ни из следвания“ по проект ДH -01–4/16.12.2016 и за техническата помощ оказана от Петя Ковачева и Георги Йорданов от Факултета
по химия и фармация, Софийски университет
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nucleic acids and proteins , and physico-chemical charac teristics of
blood microbiota.
The aim of our s tudy was to i nv esti gate the dy namic s of blood
microbial growth in the first hours of cultivation using stressful conditions
using microscopic techni ques. Also, the subject of our study was the
extreme radioresistanc e of blood microbiota.
Materials and methods: Bl ood s ampl es of 7 cli nic ally healthy
subj ec ts were c oll ected i n K2 E DTA tubes . O ne ml of bl ood was
lysed with 3 v olumes of distilled sterile water at room temperature for
45 mi nutes. The lysed blood was filtered with 0.45 and 0.22 micron
filters. Two hundred microliters of the filtrate were seeded in 1 ml of BHI
medium s upplemented with 1 g / l of vitamin K and cultured at 430 C.
Samples of 500 μl were taken every 30 minutes to 7 hours and fixed with
glutaraldehy de at 2.5% final concentrati on.
Radioresistance of blood microbiota was investi gated with an
industrial gamma-irradiator loaded with 60 Co. Blood samples of 1.5 ml
of 7 healthy subjects were placed in screw-cap vials and irradiated with
a radioactive dose of 71.3 kGr. The dose was reached in about 3 hours.
Three hundred microliters of the irradiated sample was cultured for 72
hours at 43 ° C in BHI medium supplemented with 1 g / l of vitamin K.
Microscopic preparations were investigated by light, dark field and
scanning electron microscopy (SEM).
Results: The s ampl es from the firs t two hours of c ulturi ng were
centrifuged at 15,000 rpm for 15 minutes in order to concentrate and
pellet the proliferating microbes. Microscopically visible accumulation
of blood microbiota was rec orded after the sec ond hour of cultivation.
Single or piled bodi es of size about 200 nm were observ ed. After the
fourth hour of culturing, large structures with a size of over 1 micron and
microbiota chains were observed. With an optimal increase of 20,000–
30,000 times CE M s howed that s mall bodies were pealed off from the
large with a rough surface bodies.
In a dark field microscopy we obs erved structures with different
morphology, corresponding to those of the CEM – smaller, rounded with
dimensions about microns or larger, the interior of which looks grainy.
Analysis with a microprobe demonstrated that the microbiota particles
do not contai n iron, but nitrogen, traces of oxygen and nitrogen. The
sediments of the cultured samples were brown-black. Haemoglobin iron
content in microbial sediments has not been demonstrated.
Our previous experiments proved that blood microbiota withstand a
25 + 25 kGr irradiation dose. The current experiment demonstrated by
culture and microscopy analysis survival of blood microbiota at 71.3 kGr
irradiation dose.
Discussion: Under stressful conditions, the blood microbiome reacts
with visible reproducti on after the sec ond hour of c ulturing. Blood
microbiota posses an extreme radio-resistance exceeding a single
radiation dose of 70 kGr.
Acknowledgment: T his w ork w as s upport ed by grant ДH -01–4/ 16. 12. 2016
of National Scienc e Fund, Bulgaria and t he tec hnical assist anc e of Pety a Kovacheva and Georgi Yordanov f rom the Fac ulty of Chemist ry and Pharmacy,
Sofia University
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16. ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ СЕРОТИПОВEТЕ
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE,
КОЛОНИЗИРАЩИ НАЗОФАРИНКСА ПРИ ДЕЦА
СЛЕД PCV10
М. Малчева1, И. Симеоновски1, В. Левтерова1,
Н. Бранкова1, И. Филипова1, Т.Кантарджиев 1
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Увод: П рез 2010 г. в Б ъ лгария беше въ в едена 10 -в алентна пнев мококов а коню гирана в акс ина (PC V10) с над 90% покритие в период а
2011–2017 г. след оценка на С ЗО и УНИ Ц ЕФ за националните имунизации.
Вакс иналните с еротипов е (с еротип 1, 4, 5, 6В, 7F, 9V, 14, 18С, 19F и 23F ),
най-ч ести прич инители на инв азив ни пневмококов и заболяв ания, биват
изолирани с п о – ниска ч ес тота при деца нос ители на пнев мококи. Наблю дав а с е относ ително у в елич ение на ч естотата на носителс тв о на
неваксинални серотипове.
Цел: Ц елта на нас тоящото изс ледв ане е да се определят преобла даващите серотипове St reptoc occus pneum oniae при назофарингеално
носителство на деца, ваксинирани с PCV10.
Материали и методи: П редприех ме проу чв ане за ус танов яв ане на
преобладав ащите с еротипов е при ностителс тв о на S. pneum oniae за
в акс инирани деца. Общо 778 деца на в ъ зрас т от 2 мес еца до 8 години бях а изс ледв ани ку лтурелно и чрез генетич ни методи. Взети бях а
тампони с назофарингеален с екрет и те бях а транс портирани в лаборатория НРЛ „Молеку лярна микробиология“ в Н Ц ЗПБ, ч рез среда eSwab
(C opan, It aly ). П робите бях а ку лтив ирани в агар на C olum bia C N A с 5 %
овч а кръ в и оптох инов дис к, за да бъ дат разгранич ени пнев мококите
от дру га микробна флора. От всеки тампон беше паралелно изолирана
ДН К и ку лту релно отрицателните проби бях а подложени на с крининг с
RT-PCR за налич ие на пнев мококова ДН К. Изолати, които бях а положителни п о c ps A и lyt A гени бях а типизирани с общо 39 праймерни дв ойки.
От ку лтурелно положителните проби с ъ що беше изолирана ДН К, като
тя беше анализирана чрез конвенционален PCR и Real Time PCR.
Резултати: Носителство беше установено в 52% от пробите,
като ку лту релно положителни бях а 21%. От директно изолираната
ДНК – 3,5% от всички проби бяха с установен повеч е от един серотип, с дв а или с три с еротипа/с ерогру пи, колонизиращи назофаринкс а
п о едно и с ъ що в реме. Ус танов ено е преобладав ащо нос ителс тв о на
дв а в акс инални с еротипа – 4 и 23F и преобладав ане на с еротип 6C при
неваксиналните серотипове.
Закл ючени е: В заключение ние определих ме в исок процент носител ств о, х арактеризиращо с е ос нов но с нев акс инални с еротипов е. М акар
и силно намаляла, колонизацията с вакс инални серотипове при деца остава налична осем години след въвеждането на PCV10 ваксинацията.
Ключови думи: пневмококово носителство, типиране, PCV10
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16. STUDIES ON SEROTYPES
STREPTOCOCCUS PNEUMO NIAE,
COLONIZING THE NASOPHARYNX
IN CHILDREN AFTER PCV10

National Center of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD)

Introduction: I n 2010, a 10 -v alent pneum oc oc c al c onjugat e v acc ine
(PC V10) w as introduced in Bulgaria with ov er 90% c overage in the period 2011–
2017, acc ording to WH O and UNICEF ass essm ent of national im muniz ations.
Vaccine serotypes (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F and 23F ), the m ost com mon
caus es of invas ive pneumoc occal dis eas e, are f ound w ith low er carriage rate
in children. A relativ e increas e in the inc idenc e of non-vaccine serotypes w as
observed.
Objective: T he aim of t he pres ent st udy is t o det ermine predom inant
Streptoc occus pneum oniae s erotypes in nasophary ngeal carriage in children
vaccinated with PCV10.
Materials and methods: We undert ook a st udy to det ermine t he prev alenc e
of S. pneum oniae s erot y pes in v accinat ed c hildren. A t ot al of 778 c hildren
aged 2 m onths to 8 y ears w ere t est ed by cult ural and genetic m ethods.
Nasophary ngeal sw abs w ere tak en and trans ported to the NR L Laboratory
of Molec ular Microbiology at NCI PD via eSw ab (Copan, Italy). Samples w ere
cult ured in C olum bia C N A agar wit h 5% s heep blood and an opt oc hin disc
w as us ed t o distinguis h t he pneum oc occi from other m ic robial flora. F rom
eac h s ample in parallel wit h c ulture DNA was is olat ed and t he cult ure negativ e
samples were sc reened wit h RT-PC R for the pres ence of pneumoc occal DN A.
Isolates t hat w ere positive f or the cps A and lytA genes were typed with a total of
39 primer pairs. From c ulture – positiv e s am ples DN A w as also isolat ed, w hic h
was analyzed by conventional PCR and Real Time PCR.
Results: C arriage w as f ound in 52% of the s am ples, wit h a 21% c ult ure
positiv e c hildren. From directly isolated DNA – 3. 5% of all samples were found
to hav e more than one serotype – two or three serotypes / serogroups coloniz ing
the nas ophary nx at the sam e time. The prev alenc e of two vaccine serotypes –
4 and 23F and the prev alenc e of s eroty pe 6C in non-v accine s eroty pes w as
established.
Conclusion: I n conclus ion, w e identified a high perc ent age of c arriers
characterized mainly by non-v accinal seroty pes. Alt hough reduc ed, c olonization
with vaccine seroty pes in c hildren remains eight years aft er the introduction of
PCV10 vaccination.
Keywords: pneumococcal carriage, typing, PCV10
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17. ЛАБОРАТОРНО ДОКАЗВАНЕ НА ПАРОТИТЕН
ВИРУС В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОД ОТ ПЕТ
ГОДИНИ (2014–2018)

17. LABORATORY DETECTION
OF MUMPS VIRUS IN BULGARIA
FOR FIVE YEARS PERIOD (2014–2018)

Ст. Крумова1, Н. Владимирова1,
А. Курчатова1, епидемиолози от РЗИ 2

St. Krumova1 , N. Vladimirova1 ,
A. Kurchatova1 , epidemiologists from RHI2
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(НЦЗПБ), София, България
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Регионални здравни инспекции в София, Стара Загора, Враца
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П аротитният в ирус (M uV) в с е още цирку лира в Ев ропа и п о с вета.
Пов ечето случаи са само клинично диагностицирани, като е наложител но провеждане на комбинирана лабораторна диагнос тика. Приблизително една трета до полов ината от M uV инфекциите с а ас имптоматич ни
или в одят до леко протичащи рес пираторни заболявания, понякога придружени от треска.
Ц ел: Да се анализира цирку лацията на паротитен вирус в Бъ лгария за
период от пет години (2014–2018).
Материали/Методи: Н ас тоящото изс ледв ане обхв аща петгодише н
период (2014–2018), през който са с ъ общени 150 съ мнителни за паротит с лу ч ая в страната. В НРЛ „М орбили, паротит, ру беола“, Н Ц ЗП Б е
изв ършена специализирана лабораторна диагнос тика на 93 от тях чрез
изс ледв ане на пациентски клинич ни проби: серумни проби (n=93), орална течност (n=14) и у рина (n=9). И зползв ани с а с ерологич ни (indirec t
ELI SA тес т за доказв ане на с пецифич ни паротитни I gM/I gG антитела в
серу м) и молекулярни (end-point RT-PCR анализ за доказв ане на пароти тен SH ген) лабораторни методи.
Резултати: Общият брой лабораторно потвърдени случая в НРЛ е
53. Разпределението им п о години, е както с ледв а: 4/ 53 (8%) през 2014,
2/ 53 (4%) през 2015, 14/ 53 (26%) през 2016, 11/ 53 (21%) през 2017 и
22/53 (41%) през 2018. Разпределени по пол с лу чаите с потвъ рдена па ротитна инфекция са 29 при мъже и 24 при жени.
Н ай-в ис ок брой паротит I gM положителни (33/ 53, 62%) с а доказани
при деца на в ъзрас т от 1 до 9 години. П аротитна РН К и SH ген с а доказани чрез RT-PCR при 14/23 (61%).
Заключение: Л абораторните изс ледв ания за доказв ане на паротитната инфекция с а в недос татъ ч ен обем за целите на мониторинга на
цирку лацията на паротитния в ирус в с траната през разглеждания период. Необх одимо е подобряв ане на епидемиологичния и лабораторния
надзор на епидемичен паротит в България.
Ключови думи: епидемичен паротит, ELISA IgM/IgG, PCR

B ac kground: M umps virus (MuV) is still circ ulating t hroughout in Europe and
the worldwide. The m ost of cas es are only clinic ally diagnosed and c om bined
laboratory diagnosis is required. Approx imat ely one -third to one-half of MuV
inf ections are asy m pt om atic or res ult in only mild res piratory sy mpt oms,
sometimes accompanied by fever.
Aim: To analyz e t he c irc ulation of m um ps virus in Bulgaria f or fiv e y ears
period (2014–2018).
Materials and Methods: T his st udy c ov ers a fiv e-y ear period (2014–2018),
during which 150 suspected mumps cases were reported in the country. In NRL
„Measles, mum ps, rubella“, NCIPD is made s pec ialized laborat ory monitoring
of 93 of them by testing of patient clinical samples: serum samples (n =
93), oral fluid (n = 14) and urine (n = 9). Serologic al (indirect ELI SA t est for
dem onstration of specific mumps IgM/IgG antibodies in serum ) and molecular
(end-point RT-PCR analy sis f or det ection of m um ps SH gene) laborat ory
methods were used.
Results: During the study period a total of 53 cases were laboratory
confirmed. C onfirmed cas es in NR L by y ears w ere as follow: 4/53 (8%) in 2014,
2/53 (4%) in 2015, 14/53 (26%) in 2016, 11/53 (21%) in 2017 and 22/53
(41%) in 2018. The highest num ber of IgM positiv es w as found among children
from 1 t o 9 y ears old 33/ 53 (62%). M ore m ales (n=29) t han f em ales (n=24)
w ere m um ps I gM pos itiv e. M um ps RN A and SH gene w as det ect ed in 14/ 23
(61%) laboratory tested by RT-PCR.
Conclusion: Laboratory investigation to prove the mumps infection
are ins uff icient f or t he purpos es of m onit oring t he circ ulat ion of t he mumps
virus in t he c ount ry during the st udy period. It is nec ess ary t o im prov e t he
epidemiological and laboratory surveillance of mumps in Bulgaria.
Key words: mumps, ELISA IgM/IgG, PCR
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18. ВИРУСНИ ПРИЧИНИТЕЛИ НА ДИАРИЕН
СИНДРОМ СРЕД ПАЦИЕНТИ В ИНФЕКЦИОЗНИ
ОТДЕЛЕНИЯ

18. VIRAL CAUSATIVE AGENTS
OF DIARRHEA AMONG PATIENTS
IN INFECTIOUS DISEASE WARDS

А. Стоянова1 , И. Георгиев а1 , Т. Томов 2 , Р. Добрев 3 ,
Т. Червенякова2 , Ц. Дойчинова3 , Л. Николаева-Гломб1

A. Stoyanova1, I. Georgieva1, T. Tomov2, R. Dobrev3,
T. Tcherveniakova 2, T. Doichinova 3, L. Nikolaeva-Glomb 1
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3
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ЦЕ Л. Да се разшири обхватът на надзор на острите вирусни гастроентерити ч рез в ключ в ане на молеку лярна диагнос тика на панел от
чревни вируси, причиняващи диариен синдром.
МАТЕРИАЛИ/МЕТОДИ. И зс ледв ани с а 80 фекални проби на пациенти,
хоспитализирани в инфекциозните отделения на дв е лечебни зав едения
с диагноза при приемането в ирус на ч ревна инфекция. Приложен е молеку лярно-биологич ен метод RT-PCR в постановка на мултиплексна

реакция за доказване на ротавируси групи А, В и С, норовируси
геногрупи I и II, саповируси, чревни аденовирус и и чревни ас тровируси.
РЕЗУЛТАТИ. Чрев ни в ирус и с а доказани в 40% (32/ 80) от клинич нит е
материали. В 62, 5% (20/ 32) от положителните проби с е доказв ат ротавирус и от група А, в 12,5% (4/32) – чревни аденов иру си, в 9,4% (3/32),
– норов ирус и геногрупа II, в 9, 4% (3/ 32) – с апов ирус и, в в 3, 1% (1/ 32) –
норов ирус и от геногру па I и в 3, 1% (1/ 32) ас тров иру с и. П ри четирим а
от пациентите е ус танов ена с мес ена инфекция с ротав иру с и дру г ч рев ен в ирус: при дете на 1 г. 10 м. е у с танов ена коинфекция с аденов иру с,
при в ъ зрас тен пациент на 72 г. – с норов ирус геногру па II, при дете на
11 м. – със саповирус и при дете на 1 г. 5 м. – с норовирус геногрупа I.
ЗАКЛЮЧЕ НИЕ. Данните показв ат, ч е ротав ирус ите продъ лжав ат
да бъ дат в одещите етиологич ни агенти при острите небактериални
гас троентерити, но е необх одимо тъ рс ене и на дру ги прич инители при
пациенти със стомашно-чревни разстройства.
Ключови думи: multiplex RT-PCR, чревни вируси, диария

OB JEC TIVE. To expand the sc ope of surveillanc e of acut e viral gastroenteritis
by apply ing m olec ular diagnosis f or a panel of int estinal v irus es c ausing
diarrheal syndrome.
In this study we aim to extend the scope of supervision of acute nonbacterial gastroenteritis in Bulgaria by including m olecular diagnostics of ot her
viruses causing gastrointestinal disorders apart from rotaviruses.
MATERIALS AND ME THODS. 80 f ec al s am ples of patients hos pit aliz ed in
the infectious w ards of tw o hospit als bec aus e of viral intestinal infection were
exam ined. M ultiplex RT-PCR wit h specific pairs of prim ers detecting rotavirus es
group A, B and C, norov iruses genogroups I and II, s apovirus es, int estinal
adenoviruses and intestinal astroviruses.
RESULTS. Intest inal virus es w ere f ound in 40% (32/ 80) of s pecim ens. I n
62. 5% (20/ 32) of t he pos itive s am ples rot avirus es group A w ere det ect ed, in
12,5% (4/32) – int estinal adenovirus es, in 9. 4% (3/ 32) – norovirus es genogroup
II, in 9. 4% (3/ 32) – s apov irus es, in 3. 1% (1/ 32) – norov irus es genogroup I
and in 3. 1% (1/ 32) – astrov irus es. F our of t he patients w ere pres ent ed wit h
mixed inf ections: rot avirus ac ompanied by another intestinal virus – norovirus
genogroup I, norovirus genogroup II, sapo- and adenovirus.
C ONC LU SION. T heres ults rev eal t hat rot aviruses are still the leading etiologic
agents in ac ut e non-bact erial gast roenterit is but it is also nec ess ary to s eek
other viral agents in patients with dairrheal syndrome.
Key words: multiplex RT-PCR, intestinal vruses, diarrhea

19. ЕКЗОТИЧНА САЛМОНЕЛА
СРЕД МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

19. EXOTIC SALMONELL A AFFECT
MEDICAL STAFF

М. Павлова1, М. Карагеоргиев 1, Е. Александрова 1,
Г. Каменов 1, В. Велев 2, Р. Радославова3, Т. Кантарджиев 1

M. Pavlova1, M. Karageorgiev1, E. Aleksandrova1 ,
V. Velev2, R. Radoslavova3, G. Kamenov1, T. Kantardjiev1
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СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ – София
3
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Н ай-ч ес тата епидемия, предав ана с х рани и в оди в с траната, засягаща най-много х ора, от тях предимно деца, с е дъ лжи на Salm onella
ent eric a s p. ent eric a п о данни на Н Ц ЗП Б и Н Ц ОЗА. П рез лятото на 2018г
е регис трирана епидемия на територията на град Рус е, зас ягаща медицинс ки перс онал от дв е здрав ни зав едения. Етиологич ен причинител
на в зрив а е екзотич ен за Б ъ лгария с еротип S. London. П отв ъ рждав ане
и доказв ане на епидемиологич ната свързанос т на салмонел ните изо-

The most frequent food and waterborne epidemic affecting most people, mostly
children, is due to Salmonella enterica subsp. enterica according to data from NCIPD
and NCPHA. In the summer of 2018 an outbreak was recorded on the territory of the
city of Ruse, affecting medical personnel from two health care establishments. The etiological agent of this outbreak is an exotic for Bulgaria serotype – S. London. Confirmation and proof for epidemiological connectiv ity of the Salmonella isolates was made in
the NRL of Pathogenic Dis eases at the NCIPD through phenotypic and genetic methods.

ПОСТЕРНА СЕСИЯ 2 ЗООА Н Т Р О П О Н О ЗИ

National Center of Infectious and Parasitic Diseases
Hospital for Infectious and Parasitic Diseases.
3
Regional Health Inspectorate, Ruse, Bulgaria

С ЕПИ Д Е М И Ч Е Н

РИС К . РАЗН И .

61

лати с е изв ъ рши в Н РЛ п о ЧИ къ м Н Ц ЗП Б ч рез фенотипни и генетич ни
методи.
Материали и методи. О бщият брой на изледваните контактните
лица е 144 ду ши, медицински перс онал на дв е здравни зав едения. На 18
(18/ 144) от изс ледв аните лица е изолиран етиологич ен прич инител S.
London, 2 (2/ 18) с а с изразена клинич на форма, а 16 (16/ 18) ас имптома тични. Серотипът на изолатите е потвърден като О:Е : l,v : 1,6 в НРЛ
по ЧИ. Извъ ршен е PF GE анализ за генетич но доказв ане на епидемиоло гична свързаност на салмонелните изолати.
Резултати и обсъждане. Резултатите от PFGE анализа доказват,
че изс ледв аните изолати S. London са епидемич но свъ рзани. Епидемич ната в ръ зка между зас егнатите лица от дв ете медицински зав едения
се определя от общи фактори- достав ената в двете леч ебни зав едения
храна, с е приготвя от една и с ъ ща фирма, час т от зас егнатите работят и в двете леч ебни заведения. Н яма съ общени с лучаи на салмонелоза
сред х ос питализираните болни в зас егнатите отделения на леч ебните
заведения.
Ключови думи: салмонелоза, епидемия, PFGE

Materials and methods. T he t ot al num ber of t he s urv ey ed c ont act pers ons
(m edic al staff of t he t w o healt h est ablis hm ent s) is 144. F rom 18 (18/ 144) of
the tested subjects were isolat ed etiologic al agent S. London, 2 of them (2/18)
hav e an acute clinic al form and 16 (16/18) are asym ptomatic. The serotype of
isolates is confirmed as O: E: l,v : 1,6 in NRL of Pat hogenic Dis eas es. A PFGE
analysis has been carried out to provide genetic ev idenc e of the epidem iological
linking of salmonella isolates.
Results and discussion. T he results of the PF GE analys is hav e s how n
that S. London isolates are epidem ically related. The epidemic link between
the aff ect ed pers ons from t he tw o m edic al est ablis hm ents is det erm ined by
com m on fact ors – t he f ood deliv ered in the tw o m edic al establis hm ents is
prepared by the s am e c ompany, s om e of t he aff ect ed pers ons are w orking in
both medical establis hm ents. There are no reported cas es of salmonellos is
among hospitalized patients in the affected departments.
Key words: salmonellosis, outbreak, PFGE

20. СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ДВЕ
РАЗЛИЧНИ ГАЗ-ГЕНЕРИРАЩИ СИСТЕМИ НА
МИКРОАЕРОФИЛНА СРЕДА ЗА КУЛТИВИРАНЕ
НА ТЕРМОФИЛНИ CAMPYLOBACTER SPP.

20. COMPARATIVE STUDY OF TWO DIFFERENT
GAS-DELIVERY SYSTEMS FOR CULTURING
THERMOTOLERANT CAMPYLOBACTER SPP. IN A
MICROAEROPHILIC ENVIRONMENT

М. Павлова1, К. Иванова1, В. Велев 2,
Е. Александрова1, М. Карагеоргиев 1, Т. Кантарджиев 1
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Термофилните C ampy lobact er s pp. с а в зис кателни и трудни за ку лтив иране микроорганизми, които изис кв ат микроаерофилна с реда от 80%
N 2 , 10% CO 2 , 5% H 2 и 5% 0 2 за с воя рас теж . Цел та на това проучване
е да с е оцени рас тежа на C am pylobacter s pp. при дв е различ ни газ-генериращи сис теми за осигуряв ане на микроаерофилна среда: газо-генериращо с аше (T zv etik a, ST-RID AC OM ) за 1 до 3 петри и газ-генериращ
комплект (Oxoid) за джар.
Чистата култура С. jejuni ATCC33560 се суспендират в NaCl 0.9%,
0.5 McF arland и с е разсяв а на кръ вен агар + 5% КВ (BIOMAIM A, П олша). И
при двете тествани системи петрите бяха инкубирани при 42 ° С за 42
h. След което бях а преброени прорас лите единични колониите. Целият
експеримент бе повторен 10 пъти.
Резу лтатите не показв ат знач ителна разлика в броя на колониите
сред теств аните с ис теми за генериране на микроаерофилна атмос фера. В заключ ение, дв ете газ-генериращи сис теми Tzv etika, ST-RIDAC OM и
Oxoid с а в със тояние да осигурят оптимална микроаерофилна среда за
растеж на Campylobacter spp.
П репоръч в аме с ашетата Tz v etik a, ST-RI DAC OM като п о-ев тин и п одос тъ пен метод при избора на газ-генериращи с ис теми за ос игуряв ане
на микроаерофилна среда.

Thermot olerant C am pylobacter s pp. are difficult t o cultivat e and require a
microaerophilic environment 80% N 2, 10% CO 2, 5% H 2 , and 5% O 2 for growth.
The aim of this study w as to ev aluate C ampy lobact er s pp. growt h by means of
2 different gas -deliv ery systems for generating a m icroaerophilic environment:
gas-generating sachet for 1 to 3 petri dis hes (Tzv etik a, ST- RIDACOM ), and Gas
Generating Kit (Oxoid).
Pure culture C. jejuni ATCC 33560 cells were suspended in NaCl 0.9%,
0.5 McFarland and spread onto Blood lab-agar +5% KB (BIOMAIMA, Poland)
plates. For the two systems, plates were placed in an incubator at 42°C for 42 h.
After that colonies were counted. The entire experiment was repeated 10 times.
Results indicated no significant difference in colony counts among the
Atmosphere Generation System tested. In conclusion, the both gas delivery
methods were able to produce similar Campylobacter growth results.
We recom mend t he Tzv etik a, ST- RIDAC OM s achet as a cheaper and more
av ailability m et hod w hen c hoos ing a gas -deliv ery syst ems f or generating a
microaerophilic environm ent.
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21. OРОФАРИНГЕАЛНА И ИНТЕСТИНАЛНА
КОЛОНИЗАЦИЯ С ГЪБИЧКИ ОТ РОД
CANDIDA ПРИ ПАЦИЕНТИ С МАЛИГНЕНИ
ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

21. OROF ARIG NAL AND INT ESTINAL
COLONIZATION WITH FUNGI FROM
GENUS CANDIDA IN PATIENTS WITH
HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES

Д. Георгиева¹, Х. Хиткова¹, И. Христов²,
П. Христова¹, Т. Българанов а¹, В. Едрева¹, М. Средкова¹
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В ъ ведени е: П ациент ит е с малигнени х ематологич ни заболяв ания са
с висок риск за колонизация и инфекция с Candida spp.
Цел: Да с е проуч и чес тотата на орофарингеална и интес тинална
колонизация с C andida spp. сред пациенти с малигнени хематологич ни
заболявания, да с е идентифицират до в ид гъ бич ните изолати и да с е
определи тяхната антимикотична чувствителност.
Материали и методи: П рез периода декемв ри, 2018 г. – яну ари, 2019
г. бях а изс ледв ани общо 88 пациента от Клиниката по х ематология
при Унив ерс итетс ка болница „Д-р Г. С транс ки“, П лев ен. За изолиране
и първич но идентифициране на гъ бичките се използв аше CHR OM Agar
Candida. Оконч ателната в идов а идентификация се извършваше с VIT EK
2 c om pact. MIC s на 9 антимикотици с е определих а с Micronaut – AM и с е
интерпретираха според EUCAST, 2018 г.
Резултати: Колонизация с C andida s pp. с е ус танов и при 39 пациента
(44. 3%): 21 бях а с интес тинална, 9 – с орофарингеална и 9 – еднов ремен но с интес тинална и орофарингеална колонизация. Изолирах а се общо
49 гъ бич ки, като един пациент беше нос ител на дв а в ида. Разпреде лението на непов тарящите с е изолати по в идов е беше с ледното: C.
albic ans (30), C. glabrat a (7), C. krus ei (1), C. parapsilosis (1) и C. boidinii
(1). Вс ички гъ бич ки бях а ч ув ств ителни на амфотерицин B (MI Cs: 0.5–1
μg/m l), 5 -флуороцитозин (MIC 90 : 0. 125 μg/ml) и ехинокандини с MIC 9 0 на
микафунгин, анидулафунгин и каспофунгин съответно 0.015, 0.031 and
0.125 μg/ml. MICs на азолите варираха широко – от < 0.0078 до >128
μg/m l за флуконазол, >8 μg/ ml за вориконазол и посаконазол и >4 μg/ml за
итраконазол. Високо нив о на резистентнос т къ м азоли се наблюдаваше
при 60% от изолатите на C. albicans и при всички C. glabrat a щамов е.
Заключение: Почти половината от пациентите с мал игнени х ематологич ни заболяв ания са колонизарани с C andida spp, като преоблада в аща е интестиналната колоницаия. Ус танов ен е в ис ок относ ителни ят дял на C. albicans (76.9%) и висока ч естота на резистентност към
азоли сред гъбичните изолати.
Ключови думи: C andida spp, колонизация, антимикотици, резис тентност

Introduction: The patients with hem atological m alignancies are at a high risk
of colonization and infection with Candida spp.
Аim : To determine t he ratio of orophary ngeal and int estinal c oloniz ation with
Candida s pp. in patients with hem atological malignancies, to identify fungal isolates up to a species level and to determine their antifungal susceptibilit y.
Materials and methods. During the period December, 2018 – January,
2019, a t otal of 88 patients in the H em atology ward at U niv ersity Hos pit al „Dr. G.
Stranski“, Pleven w ere investigat ed. F or isolation and preliminary identific ation
of fungi was used CHR OM Agar Candida. Definitiv e species identification was
perf orm ed by VIT EK 2 compact. MICs of 9 antim icotics w ere determined with
Micronaut – AM and were interpreted according to EUCAST, 2018.
R esults: C oloniz ation with C andida spp. was detect ed in 39 patients (44. 3%):
21 were with intestinal, 9 – with orophary ngeal and 9 – with bot h intestinal and
orophary ngeal colonization. Overall 49 yeasts were is olat ed, so one patient was
carrier of tw o s pecies. T he s pecies dist ribution of non-repeated isolat es w as
as f ollow s: C. albic ans (30), C. glabrat a (7), C. k rus ei (1), C. parapsilosis (1)
and C. boidinii (1). All fungi were sensitive to amphot ericin B (MICs: 0.5–1 μg
/ m l), 5-fluorocyt os ine (MI C 9 0 : 0. 125 μg / m l) and ec hinoc andins wit h MI C 90
of micafungin, anidulafungin and caspofungin 0. 015, 0.031 and 0.125 μg/ml,
res pectiv ely. MI Cs of az oles varied widely – from <0. 0078 t o > 128 μg/ ml of
fluc onaz ole, > 8 μg/m l of v oric onaz ole and pos ac onazole, and > 4 μg/ m l of
itraconazole. A high-level of az ole resist anc e was found in 60% of C. albicans
isolates and in all C. glabrata strains.
C onclusion: Almost half of patients wit h hemat ologic al m alignanc ies were
coloniz ed w ith C andida s pp. w ith prev alenc e of intestinal colonization. A high
relative ratio of C. albic ans (76. 9%) was found and a high rat e of azole resist anc e
among yeast isolates was detected.
Key words: Candida spp, colonization, antifungals, resistance
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22. РОТАВИРУСНИ ГЕНОТИПОВЕ СРЕД
ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ, СЕЗОН
2018/2019

22. ROTAVIRUS GENOTYPES
AMONG HOSPITALIZED PATIENTS,
SEASON 2018/2019

И. Георгиева1, А. Стоянова1, П. Петров 2, Т. Томов 3,
Р. Добрев 4, Т. Червенякова3, Ц. Дойчинова4, Л. Николаева-Гломб1
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ЦЕЛ: Вирус ологична х арактеристика на доказаните с ред х оспитализирани пациенти ротавируси през сезон 2018/2019 г.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: В периода от м. октомври 2018 г. до края на
мес ец февру ари 2019 г. в НРЛ „Ентеров ирус и“ на НЦ ЗП Б са изс ледвани
клинич ни материали (фекални проби) от х ос питализирани пациенти в
инфекциозни отделения на няколко болници в страната, пос тъпили с диагноза в ирус на чрев на инфекция. Доказв ането на ротав ирус и в клинич ните материали е изв ършено чрез иму но-ензимен метод за директно
доказв ане на вирус ния антиген (ELISA) и/или ч рез молеку лярно -биологичен метод (R T-PC R). Доказаните в клиничните материали ротав иру с и
са генотипирани посредством semi-nested PCR.
РЕЗУЛТАТИ: От лабораторно изс ледв аните 271 клинич ни материала
ротавируси са доказани в 74 (27.3%). От тях 219 са на деца под 5 годишна в ъ зрас т. П оложителните за ротав ирус и проби (n=27) с а генотипирани ч рез sem i-nested RT-PCR със сетове от праймери, позволява щи идентифициране на геногрупов ата принадлежнос т. Генотип G2P[ 4]
е доказан в 19 от положителните проби (70%); генотип G4P[8] – в 4
проби (15%); генотип G12P[8] – в 2 проби (7%); генотип G8P[8] – в 1
проба. Вклю ч еният в прилаганата в с траната в акс ина генотип G1P[ 8]
е доказан с амо в една от пробите. В презентацията на конгрес а ще бъ дат предс тавени пъ лните данни за целия ротав ирусен сезон, обхв аща щ
периода 1 октомври 2018 г. – 30 април 2019 г.
ЗАКЛЮЧЕ НИЕ: Ротав ирус ите с а с ред най -ч ес тите прич инители на
остри вирусни гастроентерити. Ротавирусите се характерезират с
голямо генетич но и антигенно разнообразие. Характерна е еднов ремен на цирку лация на няколко ротав ирус ни генотипов е. У станов яв а с е доминиращо разпрос транение на генотип G2P[ 4], къ м който в акс ината,
прилагана в България, проявява по-ниска ефикасност.
Ключов и думи: Ротавирус , ротавирус ен гастроентерит

OB JEC TIVE: Virological characterisation of rot aviruses detected am ong hos pitalized patients during the 2018/2019 season.
MATERIALS AND METHODS: I n t he period Oct ober 2018 till end of F ebruary
2019, clinical materials (fec al sam ples) from hos pitalized patients in several
hos pitals were collected in N RL „Enterovirus es“, N CIPD. Patients were diagnos ed with v iral intestinal inf ection. Sam ples w ere tested by ELISA f or direct
detection of viral antigen and/or RT-PCR. Detected rotavirus es were genotyped
by semi-nested PCR.
RESULTS: A tot al of 271 c linic al s am ples w ere enrolled in t he st udy during the abov e mentioned period. Rotav irus es were detect ed in 74 (27.3%). Of
these, 219 were from children under 5 years of age. R otavirus -positiv e sam ples
(n = 27) w ere genot y ped by nest ed RT-PCR w ith s ets of prim ers allow ing genogroups to be identified. Genoty pe G2P[4] w as det ected in 19 of the positive
sam ples (70%); G4P[ 8] – in 4 s am ples (15%); G12P[ 8] – in 2 s am ples (7%);
G8P[ 8] – in 1. T he v acc ine st rain, genoty pe G1P[ 8], w as det ected in only one
of the s am ples. D uring t he c ongress days complete dat a for t he w hole rotav irus
season c overing t he period from Oct ober 1 st, 2018 till April 30t h , 2019, will be
presented.
CONCLUSION: R ot avirus es are am ong t he m ost com m on c aus es of ac ut e
viral gastroenteritis. Rotaviruses are characterized by great genetic and antigenic
diversity. Simult aneous circ ulation of sev eral rotavirus genoty pes is quit e often.
Dominant prev alence of genotype G2P[ 4] is found, to which the vaccine applied
in Bulgaria, showed lower efficacy.
Key words: Rotavirus, rotavirus gastroenteritis
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23. ТРИХИНЕЛОЗЕН ВЗРИВ
В МАЛКО ТЪРНОВО – ЯНУАРИ 2019 Г.
Р. Борисова, И. Райнова, А. Иванова,
Н. Цветкова, Р. Харизанов, И. Кафтанджиев, М. Виденова
Национален център по заразни и паразитни болести, От дел Паразитология и тропическа медицина

23. AN OUTBREAK OF TRICHINELL O SIS
OCCURRED IN TOWN
MALKO TARNOVO – JANUARY 2019
R. Borisova, I. Raynova, A. Ivanova, N. Tsvetkova,
R. Harizanov, I. Kaftandjiev, M.Videnova
National Center for Infectious and Parasitic Diseases,
Department of Parasitology and Tropical Medicine

Цел на нас тоящото проу ч в ане е да определи епидемиологич ните
характерис тики на епидемич ен в зрив от трих инелоза в ъ зникнал на територията на Бу ргас ка облас т, но обх в анал лица и от дру ги облас ти на
страната, както и да представи резултатите от санитарно-паразитологичното изследване на консумираното месо.
Материали и методи: За целите на проучването са използвани: (i)
данни от картите за епидемиологич но проуч в ане на регис триран слу чай на трихинелоза; (ii) протокол и от проучване на епидемич ен взрив;
(iii) резу лтати от с анитарно -паразитологич ни изс ледв ания извъ ршени
в НРЛ „Диагнос тика на паразитозите“ – компрес ив на трих инелос копия
и смилане в изкуствен стомашен сок.
Резултати: В резу лтат на конс у мация в су ров в ид на луканка приготв ена от мес о на див о прасе, от 38 лица, 27 разв ив ат клинич ни прояв и
на трихинелоза и диагнозата е потвъ рдена с ерологич но. Л ицата с а от
областите Бургас (n =21), София (n =2) и Перник (n = 4). От забо ле лите
лица, 25 са въ зрастни и дв е деца на 14 г. Вс ички са лекувани с Албендазол
по сх ема. При санитарно-паразитологич ните изследвания извъ ршени в
НРЛ „Диагностика на паразитозите“, с е ус танов и налич ие на трих инелни
ларв и в пробите от луканки, изолирани п о метода на с милане в изку ств ен с томашен с ок, предв ид нев ис оката трих инелна инвазия в мес ото и
п о-в ис оката чувс твителнос т на методиката, с равнена с компресивна та трихинелоскопия, при която резултатите бяха отрицателни.
Заключение: С ред с траните ч ленки на ЕС, Б ъ лгария заема едно от
в одещите мес та п о заболяемост от трих инелоза. С редната заболяемост от трих инелоза в Бъ лгария през пос ледните години неколкократно надв ишав а с редната за ЕС. Ос нов ните прич ини за този факт според
нас, с а недос татъ чният в етеринарно-медицинс ки контрол на мес а,
добити при лов и домашно свиневъ дство и незадов олителната здравна
ку лту ра на ч ас т от нас елението на страната, незав ис имо от ус илията
на хуманни и ветеринарни медици.
Ключови думи: трихинелоза, епидемич ен в зрив, с анитарно -паразитологични изследвания

The aim of the present study w as to det erm ine the epidemiologic al characteristics of an epidem ic outbreak of trichinellosis occ urred in the territory of the
Bourgas region, alt hough pers ons from other areas of t he c ount ry w ere als o
covered as w ell, and to pres ent t he res ults of the s anit ary-paras itological study
of the consumed meat.
Materials and methods: For the purpose of the study, the following data
were used: (i) dat a from epidemiological survey cards of a all regist ered cas es
of trichinos is; (ii) protocols from an epidemic out break; (iii) results of sanitary parasit ologic al ex aminations perform ed in the N ational R eferenc e Laboratory
(NRL) for Diagnosis of Parasitic Dis eas es – compression m ethod (tric hinellos copy) and artificial digestion in gastric juice.
Results: As a res ult of c ons um pt ion of raw m eat product s prepared f rom
wild pig m eat, 38 persons, 27 developed clinic al m anifestations of tric hinellos is
and the diagnosis w as confirm ed serologically. The persons were from Bourgas
(n = 21), Sofia (n = 2), and Pernik (n = 4). Of those affected, 25 were adults
and tw o w ere 14 y ears old. All inf ect ed w ere t reat ed wit h Albendaz ole. T he
sanit ary-paras itological ex am ination of the raw meat products showed the pres enc e of trichinella larvae in the sam ples proc essed by the m ethod of digestion
in artif icial gast ric juic e, giv en t he low t ric hinella larv al c ount s in t he m eat and
the higher sensitivity of the m ethod compared wit h trichinellosc opy, where the
results were negative.
Conclusion: Am ong t he m em ber st at es of t he EU, Bulgaria is one of t he
leading c ount ries wit h highest lev els of tric hinellosis m orbidit y. In the rec ent
years the av erage annual incidence of tric hinellosis in Bulgaria is s everal tim es
higher than the t ot al EU av erage incidenc e. I n our opinion the m ain reas ons
for t his, are t he ins ufficient v et erinary c ont rol of m eat ac quired in hunt ing and
hom e-breeding and the uns atisf act ory healt h c ult ure of part of the c ount ry’s
population, despite the efforts of human and veterinary doctors.
Key words: Trichinella, epidemic outbreak, sanitary-parasitologic al studies

24. ВИДОВО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЧИНИТ ЕЛИТ Е
НА ТРИХИНЕЛОЗНИ ВЗРИВОВЕ В БЪЛГАРИЯ
(ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ, 2019 ГОД.)
ЧРЕЗ NESTED MULTIPLEX PCR

24. SPECIES IDENTIFICATIO N OF THE CAUSATIVE
AGENTS OF TRICHINELLOSIS OUTBREAKS IN
BULGARIA (JANUARY-FEBRUARY, 2019) BY
NESTED MULTIPLEX PCR.

А. Иванова1, Н. Цветкова1, И. Райнова1,
Р. Борисова1, М. Виденова1, Р. Харизанов 1, И. Кафтанджиев 1
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Отдел Паразитология и тропическа медицина, Национален
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Цел на нас тоящото проу ч в ане е в идов ото определяне на прич ините лите на трих инелозни в зрив ов е на територията на Б ъ лгария за периода
януари-ф ев ру ари 2019 година чрез nested multiplex PCR.
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Aim of t his st udy w as to ident ify t he s pecies of the c ausat iv e agents of
trichinellosis out breaks in Bulgaria for the period January -F ebruary 2019 by
nested multiplex PCR.
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Материали и методи: В нач алото на 2019 г. в с траната са регистрирани дв а трих инелозни в зрив а в облас тите Бу ргас и Къ рджали. В
НРЛ „Диагнос тика на паразитозите“ къ м Н Ц ЗП Б пос тъ пих а 12 броя лу канки и дв е проби мес о от див и прас ета от дв ата в зрив а за изс ледв ане
с изку ств ен с томашен с ок за налич ие на трих инелни ларв и и в идов о
определяне на причинителя. Видов ата идентификация изв ърших ме чрез
nest ed m ultiplex PC R с дв е дв ойки праймери в пъ рв ия етап и пет дв ойки
въ в в тория (Z arlenga и съ ав т.), която за в с еки в ид генерира у никален
електрофоретичен профил от ДНК бандове.
Резултати: Амплификационните продукти на изолираните ДНК
проби от трих инелни ларви показах а наличие на бандове, специфични
за Trichinella BRITOVI и при дв ата регистрирани до момент а в страната
взрив а. Данните от настоящото проучване корелират с данните от
предишни наши проучв ания върху в идов ата идентификация на причинителите на трих инелозни взривове в страната за последните пет години. От общо 19 в зрив а за периода, при 8 (42%) от тях е установ ен вида
на прич инителя. В 62,5% (n = 5) прич инител на заболяв ането е T. BRITOVI,
a в 37,5% (n = 3) – T. spiralis.
Заключение: Трихинелозата е природно и синантропно огнищна
зооантропон оза, причиняв ана от нематоди от род Trichinella. Видова
идентификация на причинителя не може да бъде извъ ршена с морфологични методи, което налага използв анет о на молекуля рно-биологични.
В България, до момента, като прич инители на трихин елозни в зрив ов е
са доказани видов ете T. BRITOVI, T. s piralis и T. ps eudospiralis. Както в Ев ропа, така и в България T. BRITOVI е доминиращ вид сред поп улациите на
диви прасета, докато T. spiralis сe изолира предимно в домашни свине.
Ключови думи: Trichinella spp., видова идентификация, nested multiplex PCR.

Materials and methods: At the beginning of 2019 in Bulgaria w ere registered
tw o tric hinellosis out breaks in t he dist rict s of Burgas and Kardz hali. Tw elv e
sam ples of raw s ausages and t w o s am ples of m eat from wild boars w ere
exam ined in NR L „Diagnosis of Parasitic D iseases “ at the NCI PD with artificial
gast ric juic e for the pres enc e of T ric hinella s pp. larv ae. Is olat ed larv ae w ere
subjected to species identific ation by nest ed m ultiplex PCR with two of primer
pairs in the first round and fiv e pairs in t he sec ond (Z arlenga et al. ), w hic h
generat es a unique electrophoretic profile of DNA bands for each species.
Results : Amplification products from the isolated DNA samples from
Trichinella larvae revealed the presence of specific bands for Trichinella BRITOVI in
both registered so far in the c ountry outbreaks. The present data c orrelate with
that from our previous studies on the species identification of the trichinellosis
causative agents in the c ountry over the past five years. The causative agent
was identified in 42% (n = 8) out of the 19 outbreaks for t his period. T. BRITOVI
was identified as causative agent in 62,5% of the outbreaks (n = 5) and T.
spiralis in 37,5% (n = 3).
Conclusion: Trichinellosis is a zooanthroponotic disease with rural and
urban focality caused by Trichinella nematodes. The species identification of
the causative agent c an not be performed by morphological methods, w hic h
necessitates the use of biom olecular. Currently in Bulgaria, as causative agents
of trichinellosis outbreaks are proven species T. BRITOVI, T. spiralis, and T.
pseudospiralis. Both in Europe and in Bulgaria T. BRITOVI is the dominant species
in wild boars populations, while T. spiralis is predominantly isolated in dom estic
swine.
Key words: Trichinella spp., species identification, nested multiplex PCR.

25. КРИПТОСПОРИДИОЗАТА ПРИ ХОРАТА В
БЪЛГАРИЯ: РЕТРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ,
ОБХВАЩАЩО ПЕРИОДА 2007 Г. – 2016 Г.

25. HUMAN CRYPTOSPORIDIOSIS IN BULGARIA:
A RETROSPECTIVE STUDY COMPRISING THE
PERIOD 2007–2016
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ABSTR ACT

РЕЗЮМЕ
Цел: Да с е анализират, обобщят и направ ят дос тъ пни за нау чната
общнос т данните за с луч аи на криптос поридиоза при х ора за 10-годишен период (2007–2016 г.) в България.
Материали и методи: Използвани са годишните анализи на паразитните болес ти в Репу блика Бъ лгария, изготв ени от отдел „П аразитология и тропич еска медицина“ къ м Н ационалния центъ р п о заразни
и паразитни болес ти, С офия; годишните епидемиологич ни доклади и
данните от обобщения доклад на Ев ропейс кия съ ю з за тенденциите и
източ ниците на зоонози, агентите, прич иняващи зоонози, и в зрив ов е те, прич инени от храни, за периода 2007–2016 г. П ров еден е ретроспек тивен анализ на резу лтатите от изс ледв анията на фекални материал и
за налич ие на кокцидийни ооцисти, идентифицирани чрез прилагане на
с ледните дв а метода – модифициран метод на Z iehl-N eels en (MZ N) и
RIDA® QUIC K C rypt osporidium/ Giardia C om bi Im munoc hrom atographic Test
(ICT).
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Aim: To analyz e, s um m ariz e, and m ak e acc es sible t o t he scient ific c om munity the data on human cry ptos poridios is cas es f or a 10-year period (2007–
2016) in Bulgaria.
Materials and Methods: Annual analy z es of parasit ic dis eas es in t he R epublic of Bulgaria, prepared by the D epartm ent of Parasitology and Tropical M edicine at the N ational Center of Infectious and Parasitic Dis eas es in Sofia, Annual
epidemiologic al report and dat a from the European Union sum mary report on
trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food -borne outbreaks
for the period 2007 –2016 were used. A retros pective analysis of the stool ex amination res ults obt ained with both m odified Ziehl-Neels en m ethod (MZN) and
RIDA® QUIC K C rypt osporidium/ Giardia C om bi Im munoc hrom atographic Test
(ICT) in the diagnosis of intestinal coccidia oocysts was made.
R esults: St ool s amples of a total of 2774 patients were examined in parallel
by bot h M Z N m et hod and ICT during t he studied period. Ooc ysts of C ry pt osporidium s pp. w ere det ect ed in 14 (0. 50%) patients. I n 13 of patient s bot h
(MZN/ICT) assays were pos itive and 1 had MZN(+)/ICT(–) result. Six (42. 86%)
of the positive individuals were HIV-infected. In one patient Cryptosporidium
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Резултати: П рез проуч в ания период паралелно по дв ата метод а
(MZN и ICT) с а изс ледв ани фекални материали от общо 2774 пациенти.
Ооцис ти на C ry pt os poridium s pp. с а открити при 14 (0, 50%) изс ледв ани
лица. П ри 13 от пациентите и дв ата (M ZN/I CT ) анализа с а положителни,
а само при 1 пациент резултатът е MZN (+)/ICT (–). Шест (42,86%) от
положителните пациенти са ХИ В-инфектирани лица. При един пациент
ооцис ти на C rypt osporidium с а били изолирани в продължение на няколко
мес еца, незав ис имо от пров ежданото леч ение. Н ай-голям е броят на
съ общените с луч аи на криптос поридиоза при в ъ зрас тните пациенти
(25–44 години) (8/ 14, 57, 14%), с ледв ани от деца на в ъ зрас т 0–4 години
(2/14, 14,28%).
Заключение: Данните показват, че насочеността към опортюнистич ните паразитози е с лаба и липсв а яс нота за реалната заболяемос т
у нас. И нфекции, прич инени от Cry ptos poridium s pp. с а открити с амо в
няколко лаборатории в с траната. Н еобх одимо е да с е пов ишат ус илията на паразитологич ните лаборатории на национално ниво за изс лед ване на фекалните материали, ос обено тези на деца и иму нокомпроме тирани индивиди с диария, за наличието на ооцисти на Cryptosporidium.
Ключови думи: Cryptosporidium, лабораторна диагностика

oocysts pers isted s ev eral months des pit e the treatment. The highest num ber
of report ed c as es of cry pt os poridiosis was in adults aged 25–44 y ears (8/ 14,
57,14%), followed by children aged 0–4 years (2/14, 14,28%).
C onclusion: The data s how that focus on opportunistic parasit oses is weak
and lack of clarity about the real morbidity in Bulgaria. Only sev eral laborato ries in t he country detect ed inf ections wit h C rypt osporidium s pp. It is im portant
to strengthen the efforts of parasit ologic al laboratories on t he c ountry level t o
exam ine diarrheal stool sam ples, especially those of children and im munoc om promised individuals, for the presence of Cryptosporidium oocysts.
Keywords: Cryptosporidium, laboratory diagnosis

26. ВРЪЗКА МЕЖДУ БОЛАСТТА НА АЛЦХАЙМЕР
И ЗЪБНИЯ ПАТОГЕН PORPHYROMONAS
GINGIVALIS

26. RELATION BETWEEN ALZHEIMER’S
DISEASE AND TOOTH PATHOGEN
PORPHYROMONAS GINGIVALIS

В. Толчков, С. Панайотов

V. Tolchkov S. Panaiotov

Сектор Микробиом, Отдел Микробиология, Национален
Център по Заразни и Паразитни Болести, София

Microbiome Group, Depar tment of Microbiology, National Center
of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia, Bulgaria

Болес тта на Алцхаймер е нелечимо, дегенеративно и терминално
заболяв ане. Болес тта е най-разпрос транената форма на деменция и
обикновено се диагностицира при хора на в ъ зрас т над 65 години,макар
че съ щес тву в а и по-ранна форма на болестта, която може да възникне
много по-рано. В Ев ропейския Съю з в делът на нев родегенеративните
заболяв ания сред прич ините за смърт нарас тв а от 1.7% през 1999 до
4.1% през 2015 година поради зас таряв ането на населението и нарастващата средна продъ лжителност на жив ота. Къ м 2006 г. броят на
болните от това заболяване в св етов ен мащаб се оценява на 26. 6 млн
ду ши, като според прогнозите до 2050 г. то ще зас я га 1 на 85 ду ши.
Наскоро е установ ена в ръ зка на болестта на Алцхаймер с инфекцията
от Porphyromonas GIN GIVALIS , прич инител на пародонт ит и гингивит.
Вероятна основна причина за дегенерацията на нервната тъкан е протеолитичната и аргинин -дезаминазната активност на този анаероб,
изп олзв ащ ч ов ешките белтъ ци като източ ник на азот и аминокиселини
за с обс тв ената си белтъчна синтеза. Диагнос тиката на инфекцията
от P. GINGIVALIS e в ъзможен ранен индикатор за предразположеност къ м
разв итие на болес тта на Алцхаймер. В отдел микробиология на националния центъ р по заразни и паразитни болести е разработен протокол
за детекция на този вид чрез PCR от зъ бни щифтов е без използването
на транс портна среда, приложим в бъдещи изследвания за ролята на
P. GINGIVALIS в развитието и протич ането на болестта на Алцхаймер.
Ключови думи: Porphyromonas GINGIVALIS , болест на Алцхаймер, PCR
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Alzheimer’s disease is incurable degenerative and terminal disease. It is the
most comm on kind of demention us ually affecting people in age over 65 but
sometimes younger patients can be affected. In the European Union the part of
neurodegenerative diseases as a reason of death increased from 1.7% in 1999
to 4.1% in 2015 as a result of aging of the population and the increase of the
life expectancy. Patients diagnosed wit h Alzheimer’s disease in 2006 were 26. 6
million w orldwide and the forec ast is to be reached 1 of 85 people in 2050.
Relation between Alzheimer disease and Porphyromonas GINGIVALIS infectioncausative agent of periodontitis and gingivitis is estimated in the last years.
Most probably one of the reasons of the degeneration of the nerve tissue is
the proteolytic and arginine-deaminase activity of this anaerobe using human
proteins as a s ourc e of nitrogen and amino acids for synthesis of its ow n
proteins. Diagnosis of P. GINGIVALIS infection is a possible early indic ator for
predisposition to Alzheime r’s disease. Protocol for detection of P. GINGIVALIS in
samples from t ooth pins using PCR technology is optimized in the Department of
Microbiology of the National Center of Infectious and Parasitic Diseases and can
be used in future investigations of the role of this pathogen in the progression of
the Alzheimer’s disease.
Key Words: Porphyromonas GINGIVALIS , Alzheimer’s disease, PCR.
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27. ИНХИБИТОРНА АКТИВНОСТ В УСЛОВИЯ IN
VITRO НА ЩАМОВЕ LACTOBACILLUS СРЕЩУ
CANDIDA ALBICANS

27. IN VITRO INHIBITORY ACTIVITY OF
LACTOBACILLUS STRAINS AGAINST CANDIDA
ALBICANS

Л. Йочева1, Л. Церовска1, А. Дангулева-Чолакова2,
Е. Караиванова2, Г. Железова1, Р. Георгиева2

L. Yocheva1, L. Tserovska1, A. Danguleva-Cholakova2,
E. Karaivanova2, G. Zhelezova1, R. Georgieva2
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Цел: Да с е изс ледв а антимикробната и коагрегационна актив нос т
на щамове от род Lactobacillus върху Candida albicans.
Материали и мето ди: Изследването бе проведено с шес тнадес е т
щама от видов ете Lactobacillus reuteri, L. paracasei, L. acidophilus, L.
rham nosus, L. delbrueckii subs p. bulgaricus, L. plantarum, L. fermentum, L.
delbrueckii s ubsp. lactis, L. HELVETICUS , L. SALIVARIUS и L. gasseri от колекцията на „Л актин а“ООД и референтен щам Candida albicans NBIMCC 74.
За оценка активнос тта на лактобацилите са използвани с тандартни
in VIT RO методи. И нх ибиторната активност на кисела и неу трализирана (рН ~5, 50) безклетъчна су пернатанта, получена след култив иране в
MRS среда и сухо обезмаслено мляко е определяна по агар-дифузионния
метод. Коагрегацията на млечнокиселите щамов е с тес т микроорганизма е определяна спектроф отом етрич но.
Резултати: Изследването на антимикробната активност на кисели су пернатанти показа, ч е дес ет лактобацилни щама имат потис кащ ефект върху C. albicans. Всички щамов е от видовете L. paracas ei,
L. rham nos us и L. delbruec kii s ubs p. bulgaricus, както и L. plant arum, L.
ferm ent um и L. acidophilus проявяв ат актив нос т, като диаметъ ра на
зоната в арира между 12 и 16 mm. Н е бе отч етена никакв а актив нос т с
неутрализираните супернатанти.
П ри изс ледв ане на коагрегацията, най-в ис ока актив нос т бе реги стрирана при L. fermentum LLF -01, следв ана от L. delbrueckii subsp. lactis
LLL-14, L. acidophilus LLA-01 и L. delbrueckii subsp. bulgaricus LLB-02.
Заключение: Продукцията на млечна киселина и съпров оденото с
тов а понижав ане на рН на средата е ос новният фактор, определя щ
антимикробната активност на част от изследваните лактобацили
спрямо C. аbic ans. В допъ лнение, в ис оката коагрегационна актив нос т
на четири от щамов ете може да бъ де ос нов ание за в клю чв ането им в
пробиотична формула за преодоляв ане на с ъстояния на дис бактериоза
с участието на C. albicans.
Ключови думи: Lactobacillus, коагрегация, Candida albicans

Aim : To investigat e antimic robial and c oaggregation activity of strains from
genus Lactobacillus against Candida albicans.
Materials and Methods: T he st udy w as c arried out wit h sixt een strains of
the species Lactobacillus reuteri, L. paracasei, L. acidophilus, L. rhamnosus,
L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. plantarum, L. fermentum, L. delbrueckii
subsp. lactis, L. HELVETICUS , L. SALIVARIUs and L. gasseri from the collection of
Lactina Ltd and reference strain C andida albicans NBIMCC 74. Standard in
VIT RO m ethods were used to assess the activity of lactobacilli. The inhibitory
activity of the acidic and neutralized (pH ~ 5. 50) cell-free supernatant obtained
after cultivation in MRS medium and dry skim milk was determined by the agar
well diffusion m ethod. The coaggregation of the lactic acid strains wit h the test
microorganism was determined spectrophotometrically.
R esults: T he study of the antimicrobial activity of acidic supernatants showed
that t en lact obacillus st rains had inhibitory eff ect on C. albic ans. All st rains of
the species L. paracas ei, L. rhamnosus and L. delbrueck ii subsp. bulgaric us, as
well as L. plantarum, L. fermentum and L. acidophilus ex hibited activity, with the
diamet er of the z one v arying between 12 and 16 mm. N o activity was observed
with the neutraliz ed supernat ants.
In a c oaggregation study, the highest activity w as rec orded in L. fermentum
LLF -01, followed by L. delbrueckii s ubs p. lactis LLL-14, L. acidophilus LLA-01
and L. delbrueckii subsp. bulgaricus LLB-02.
Conclusion: T he product ion of lactic ac id ac c ompanied wit h decreas ing
of the m edium’s pH is the m ajor f act or det ermining t he ant imic robial act ivit y
of a part of t he lact obac illi tested against C. abic ans. I n addition, t he high
coaggregat ion activity of f our of t he st rains m ay be a m otiv ation f or their
inclusion in a probiotic formula to overcom e dysbacteriosis with C. albicans.
Key words: Lactobacillus, coaggregation, Candida albicans
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28. ЕФЕКТИВНОСТ И ТОКСИКОЛОГИЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕПЕЛЕНТИ
СЪДЪРЖАЩИ IR3535

28. EFFICACY AND TOXICOLOGICAL
PROFILE OF REPELLENTS
WITH IR3535

С. Буковска1, Н. Миткова1, С. Цолова2

S. Bucovska. 1, N. Mitkova 1, Sv.Tzolova2
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Етил бутилац етил аминопропионат (IR3535) е сред най-широко използваните активни вещес тв а на репеленти за защита от кръвосму-
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Ethyl butylacetylaminopropionat e (IR3535) is am ong the m ost widely used
active s ubst anc es of repellents against biting ins ects and ticks, along w ith N,Ndiethyl-m-toluamide (DEET).

ЗОО А Н Т Р О П О Н О З И С ЕПИ Д Е М И Ч Е Н РИС К . РАЗ Н И .

ПОСТЕРНА СЕСИЯ 2

чещи насекоми и къ рлежи наред с N,N’-диетил-m-толу амид (ДЕТА). За
периода 2014–2018 г. в лабораторни ус ловия е изпитана ефектив нос тта на 6 продукта, с ъ дъ ржащи IR 3535 в различ ни концентрации (10%,
15% и 20%). Репелентите с а тес тв ани с рещу комари от в ида Aedes
aegy pti. Оценката на ефектив нос тта е направ ена по отношение в ремето на пъ лна защита на ч ов ек от у х апв ания. П олуч е ните резу лтати
показв ат, че IR3535 осигуряв а защита срещу комари от 3 до 8 часа.
Токс икологичната оценка в рамките на ев ропейс ката П рограма за
преглед на актив ните в ещес тв а в съ с тав а на биоциди, показва данни
за ниска токс ич нос т на IR 3535 и приемлив здравен рис к за в ъ зрас тни и
деца при употреба на форму лация, съ държаща 20% IR3535. Въз ос нова на
оценката са определени огранич ения и изис квания с оглед безопас ното
приложение на репелентите, съдържащи IR3535.
Ключови думи: ефективност, репеленти, IR3535

D uring a 5-y ear period (2014–2018) t he eff ic ac y of 6 product s wit h dif ferent IR3535 c onc entration (10%, 15%, 20%) was studied under laboratory
conditions. The repellents were tested against m osquitoes of the species Aedes
aegypti. The efficacy was ev aluat ed based on the com plete protection tim e on
hum an skin. T he results s how that IR3535 provides protection against m osquitoes from 3 to 8 hours.
The tox icological assess ment within the EU R eview Programm e for activ e
substanc es of biocides, s hows evidenc e of low t oxicity of I R3535, and an ac ceptable health risk for adults and children, treat ed with a 20% IR3535 formulation. Bas ed on the ass essm ent, a number of requirements and restrictions have
been introduced for the safe use of IR3535 repellents.
KEYWORDS: efficacy, repellent, IR3535

29. ОЦЕНКА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КУТРЕСКА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2018
Г.: СЕРОЕПИДЕМИОЛОГИЧНО И МОЛЕКУЛЯРНОБИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ

29. ASSESSMENT OF THE DISTRIBUTION
OF Q FEVER IN BULGARIA DURING THE PERIOD
2016 – 2018: SEROEPIDEMIOLOGICAL
AND MOLECULAR BIOLOGY STUDY
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Интродукция: Заболяв ането Ку-трес ка, прич инено от инфекциозния агент C ox iella burnetii е широко разпрос транено. П рез пос ледните
години в Ев ропа с е отбелязв а ръс т на тази инфекция и с е регис трират значителни по размери епидемични огнища. П оради разнообразния
спектъ р на клинични прояви и нес пецифич ния характер на симптомите,
адекв атната диагнос тика на Ку -треската има решав ащо знач ение за
навременното лечение и предотв ратяв ане на хронифицирането й.
Ц ел: Да се извъ рши с ероепидемиологич но и молеку лярно-биологично
проучв ане на разпрос транението на C oxiella burnetii в клинич ни проби на
пациенти с различ ни клинич ни синдром и за три годишен период (2016
– 2018 г. ) ч рез комбинация/ набор от с ъ временни лабораторни методи
(имуноензим ни и PCR техники).
Материали и методи: В периода 2016 – 2018 г. са изследвани 954
клинич ни проби от амбу латорни и х ос питализирани пациенти с раз лични клинични синдроми, сред които продъ лжително неяс но фебрилно
със тояние (Н ФС ) (51%), атипич на пнев мония (32%), различ ни кардиологич ни усложнения (27%) и др. Използв ани бях а серологич ни ( ELI SA
за доказв ане на специфич ни I gM/IgG ph. II и I gG ph.I антитела с прямо C.
burnetii) и молеку лярни (стандартен конв енционален PCR за sodB региона и за плазмида QpH1 на С. burnetii) методи.
Резултати: От изследваните човешки серумни проби, първично
реактивни IgM рh. II антитела спрямо C. burnetii бяха доказани в 97
(10, 17%) проби. Защитни С. burnetii I gG рh. II антитела, с в идетелс тв о
за прекарана инфекция, бях а открити в 136 (14, 25 %) проби. С. burnetii
IgG рh. I антитела бях а диагнос тицирани при 10 (10, 3%) пациенти с инфекциозен ендокардит. Вс ич ки с еру мни проби бях а теств ани за доказване на С. burnetii инфекциозна ДНК. Положителен PC R сигнал (sodB регион) беше получ ен при 90 от тес тираните проби (92, 8 %), които имах а
респектив но позитив ен анти-С. burnetii IgМ и IgG рh. II резултат. През

Introduction: Q f ever, c aus ed by inf ectious agent C oxiella burnetii is w orldwide s pread. I n rec ent y ears, t here has been an inc reas e in t his inf ection in
Europe and significant epidemic outbreaks are recorded. Due to the divers e
spectrum of clinic al manifest ations and nonspecific nature of the symptoms,
adequat e diagnosis of Q f ever w as crucial for prom pt treatm ent and prev ention
of chronicity.
Aim : To c onduct a seroepidemiologic al and m olecular biology st udy of the
distribution of Cox iella burnetii in clinic al sam ples of patients with various clinical syndrom es for a three-y ear period (2016 – 2018) through a com bination/s et
of modern laboratory methods (immunoenz ym es and PCR techniques ).
Materials and Methods: During the period 2016 – 2018, were examined
954 clinical samples from am bulat ory and hos pitalized patients with various
clinic al syndrom es, included fev er wit h unknown origin (FU O) (51%), aty pical
pneumonia (32%), various c ardiov ascular com plic ations (27%) and others. Serologic al (ELISA for prov ing specific IgM/I gG ph. II and IgG ph. I antibodies t o
Coxiella burnetii) and molecular (standard PCR technique for sodB region and
C. burnetii plasmid QpH1) methods were used.
R esults: Of the all s erum s am ples t ested, primary reactiv e IgM ph. II antibodies against Cox iella burnetii were demonstrat ed in 97 (10, 17%) s am ples. Protective C. burnetii IgG ph. II antibodies, evidenc e of past inf ection, were det ected
in 136 (14, 25%) samples. C. burnetii IgG ph. I antibodies were diagnos ed in 10
(10, 3%) patients with a diagnosis of infective endoc arditis. All serum sam ples
were tested for the detection of C. burnetii infectious DN A. A pos itive PCR signal
(sodB region) was obt ained in 90 of the test sam ples (92,8%), res pectively, having positiv e anti-C. burnetii IgM and IgG ph. II res ult. During the reporting period,
two epidemic s elf-limited outbreaks of Q f ever are rec orded on the territory of
the municipalities Blagoevgrad and Gabrovo.
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отч етния период в страната бях а регис трирани два с амоогранич ав а щи с е епидемич ни в зрив а от Ку -треска на територията на общинит е
Благоевград и Габрово.
Заключение: В резултат на натрупания опит в НРЛ „Рикетсии и
клетъчни ку лту ри“ е разработена диагностич на сх ема, включв аща ком плекс от методи за подобряв ане на ранната лабораторна диагнос тика
на C. burnetii, позв оляв аща предприемането на навременно и адекв атно
лечение.
Ключови думи: Coxiella burnetii, серология, стандартен PCR метод

Conclusions: As a res ult of the ex perienc e gained in t he N R L „Rick ettsiae
and cell cultures“, inc luding a set of m ethods to im prove early laboratory diagnosis of C. burnetii, allowing taking proper treatment.
Key words: Coxiella burnetii, serology, standard PCR method

30. СЛУЧАИ НА ВНЕСЕНА МАЛАРИЯ
В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2016–2018Г.

30. CASES OF IMPORTED MALARIA IN BULGARIA
FOR THE PERIOD 2016–2018
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Цел на нас тоящата разработка е да анализира данните за в нес ена та малария в България за периода 2016–2018г.
Материали и методи. И зползв ани с а данните от епидемиологич ни те проучвания на регистрираните случаи на малария в страната.
Резултати и обсъждане. За проучвания период в страната са регистрирани общо 43 с луч ая на в нес ена малария. От тях 28 с а регис трирани през 2016г., като 9 с а били с ред бъ лгарс ки граждани (при един от
тях, зав ъ ршил летално, се кас ае за инду цирана – х емотранс фу зионна
малария, като донора е с ту дент, гражданин на Камеру н), 2 с луч ая с ред
чужди граждани, които не са бежанци и 17 случая на внес ена малария с а
диагностицирани с ред бежанци. П рез 2017г. са регис трирани 8 с лучая,
като от тях 4 с а с ред бъ лгарски граждани, три с ред ч у жди граждани,
които не са бежанци и един случай на бежанец с в нес ена малария. През
2018г. с луч аите на внес ена малария с ъ що с а били 8, като 3 от тях с а
регис трирани сред българс ки граждани, дв а с ред бежанци и 3 с ред чужди
граждани, които не са бежанци.
Заключение. От 1965г. България е сертифицирана от СЗО, като
страна с ликв идирана малария. Въ преки тов а, подх одящите климато фау нис тич ни ус лов ия и нарас тв ащият брой на бъ лгарски граждани п ъ ту в ащи в еднемич ни с трани, както и у в елич ения приток в с траната на
чу жди граждани прис тигащи от такив а, с ъ здав а потенциална опаснос т
от в ъ зобнов яв ане на местното и предав ане. Ф атално зав ършилият
случай на хемотранс фу зионна малария повдига въпроса с а осъ ществя в ането на п о-ефектив ен надзор и контрол на внас яните заболяв ания
сред българс ките и чужди граждани, пристигащи от ендемич ни страни.
Ключови думи: внесена малария, бежанци, чужденци.
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1

National Center for Infectious and Parasitic Diseases,
Department of Parasitology and Tropical Medicine

Aim of t he st udy is t o analyz e t he dat a on m alaria in Bulgaria f or t he period
2016–2018.
Materials and methods. Data from epidemiological survey cards of the
recorded in the country malaria cases were used.
Results and discussion. F or t he s urvey period, a t ot al of 43 c as es of m alaria
hav e been rec orded in t he country. Of these, 28 were registered in 2016, 9 w ere
among Bulgarian citizens (one of them w as let hal, it w as induced, transmitted
via blood transfusion malaria, the donor being a student of C am eroon), 2 c ases
among foreign citizens w ho are not ref ugees and 17 cas es of im ported m alaria
were diagnos ed am ong ref ugees. In 2017 there were 8 cas es, of whic h 4 am ong
Bulgarian citizens, three am ong foreign citizens w ho are not refugees and one
in a ref ugee w it h im port ed m alaria. I n 2018 c as es of m alaria w ere als o 8, 3 of
whic h w ere regist ered am ong Bulgarian citiz ens, tw o am ong refugees and 3
among non-refugee foreigners.
Conclusion. Since 1965 Bulgaria is certified by WHO as a country with
eradic ated m alaria. H owever, the appropriat e clim ate and fauna conditions and
the increasing number of Bulgarian citizens trav eling to endem ic countries as
w ell as t he inc reas ed inf low s int o t he c ountry of arriving f oreigners arriving
from s uch, c reat es a pot ential danger of a res um pt ion of t he loc al m alaria
trans mission. T he fatal cas e of haematransfusion malaria raises t he issue of
more effective surveillanc e and control of import ed dis eas es am ong Bulgarian
and foreign citizens arriving from endemic countries.
Key words: imported malaria, refugees, foreigners.
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31. НАРАСТВАЩА АНТИБИОТИЧНА
УСТОЙЧИВОСТ ПРИ УРОГЕНИТАЛНИ
ИЗОЛАТИ ОТ АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ

M. Tsankova1, I. Iliev1, S. Kostadinova1, L. Ilieva2, M. Marhova1

М. Цанкова1, И. Илиев1, С. Костадинова 1,
Л. Илиева2, М. Мърхова1

Department of Biochemistry and Microbiology, Faculty of
Biology, University of Plovdiv
2
IMDL „Chronolab „-Plovdiv (currently „Sinevo „)
1

Катедра „Биохимия и микробиология“, Биологически факултет, Пловдивс ки универс итет „Паис ий
Хилендарс ки“
2
СМДЛ „Хронолаб“-Пловдив (по настоящем „Синево“)
1

Цел: Проведено е едногод ишно проучване на л екарствената
чувствителност на изол ати, асоциирани с инфекции на урогениталния тракт при амбулаторни пациенти на СМД Л „Хронолаб“Пловдив.
Материали и методи: Oт април 2016 д о м арт 2017 са с ъбрани 546 изол ата от проби на амбул аторни пациенти с инфекции на
урогенитал ния тракт – 279 щам а от у рина и 267 от генитал ен
тракт. Тестването на л екарствена чувствителност е провед ено съобразно протоколите и препоръките на EU C AST v. 6.1 (2016)
и v. 7.1 (2017).
Резултати: Д ом иниращ етиол огичен агент при ИУТ е E. coli,
с ледв ан от Klebs iella spp., Prot eus mirabilis, Ent eroc occ us f aec alis и др.

Бактериална вагиноза е сред най-често диагнос тицираните
инфекции на репродуктивната система (59%), следвана от вагинална кандидоза (35%). Установена е нарастваща резистентност към флуорохинолони както при при Грам-отрицателни, така
и при Грам-положителни щам ове – 21% и 20% съответно към
левофлоксацин и 21% и 38% към норфлоксацин. Отчетена е 25%
устойчивос т към нитрофу рантоин и 22% към трим еторпим /
сулфаметоксазол при изолати от ИУТ. Изолиран е пан-резистентен щам Klebsiella pneumoniae U-230 от урина на 8-месеч но момче.
Заключение: Отчетена е значим а резис тентнос т към флуорохинолони и нитрофу рантоин, най-вероятно в резултат на
увеличена и необоснована употреба. Изолиран и идентифициран е
пан-резис тентен щам Klebsiella pneumoniae от ам булаторен пациент с инфекция на уринарния тракт. Д анните показват, че е наложително терапевтичните подходи при неусложнени инфекции
на у рогенитал ния тракт, прид обити в общес твото, д а бъд ат
своевременно съобразени с резултатите от оценката на антибиотичната чувствителност на етиологичните агенти.
Ключови думи: антибиотична чувствител нос т, пан -резистентност, урогенитален тракт
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31. INCREASING ANTIBIOTIC RESISTANCE
AMONG UROGENITAL ISOLATES FROM
OUTPATIENTS

Objectives: A one-y ear st udy w as c arried out t o det ermine t he ant ibiotic
susceptibility of urogenit al pathogens isolated from outpatients at IMDL
„Chronolab „-Plovdiv.
Materials and methods: From April 2016 to M arc h 2017, 546 st rains w ere
collect ed f rom s am ples of out patients wit h urogenit al inf ections – 279 f rom
urine and 267 from the genital tract. The isolates w ere tested for antimicrobial
susceptibility according to EUCAST v. 6.1 (2016) и v. 7.1 (2017).
Results: T he dominant UTI et iologic al agents w ere E. c oli, f ollow ed by
Klebsiella s pp., Prot eus m irabilis, Ent eroc oc c us faec alis, et c. In t he c urrent
study, bacterial vaginos is was one of the m ost frequently diagnosed infections
of t he reproductiv e t ract (59%), f ollow ed by v aginal c andidias is (35%). T he
tested strains showed inc reased resistance of the Gram-negative as well as the
Gram-pos itive is olates t o fluoroquinolones wit h 21% and 20% res pectiv ely t o
levofloxac in and 21% and 38% to norflox acin. A 25% resist anc e to nitrofurant oin
and 22% t o t rim et hoprim/s ulf am et hox az ole am ong t he U TI is olat es w as
established. Pandrug resistant (PDR) strain Klebs iella pneumoniae U-230 was
isolated from urine of 8-month-old boy.
C onclusion: Signific ant resist anc e to fluoroquinolones and nitrofurant oi n
w as det ect ed as a res ult of t heir inc reas ed and m is us e c ons um ption. PD R
stain Klebs iella pneum oniae w as det ect ed f rom a U TI out patient. Our dat a
suggest that the therapeutic approac hes to com munity-acquired unc om plic ated
urogenit al tract inf ections need to be permanently coordinated with the res ults of
the assessment of the antibiotic susceptibility of the etiologic al agents.
Key words: antibiotic susceptibility, pandrug resistanc e, urogenit al tract
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32. РЪСТ В СЛУЧАИТЕ НА ЗАПАДНОНИЛСКА
ТРЕСКА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018Г.
Е. Панайотова, И. Христова, И. Трифонова,
Е. Тасева, О. Миков, Т. Гладнишка, В. Иванова
Национален център по заразни и паразитни болести

Въведение: Западнонилската треска (ЗНТ) е предавана с комари зооноза, ендем ична за А фрика, А зия, Ам ерика и Европа. В
Европа комарите от вид а Culex pipiens са основен вектор на забол яването, което м ож е д а протече от безс им птом на д о фатална неврологична инфекция. През 2018г в Европа и в България
се отчита значително повишаване в случаите на ЗНТ, обусловено
от ранното започване на трансм исивния сезон и климатичните
условия през годината.
Цел: Целта на проучването е да се анализират епидемиологичните и л абораторни данни от случаите на З НТ в България през
2018г.
Материали и методи: През 2018г бях а изслед вани 145 кл инични проби от пациенти (серум, ликвор, кръв и урина), суспектно
болни със ЗНТ. За детекция на специфични антитела беше използван търговски кит E LISA; за д оказване на вирусна РНК бяха провеждани конвенционална RT-PCR и real time RT-PCR. РНК на вируса
потърс ихме и в 1871 ком ара от вид а Culex pipiens, събрани през
юли и август на 2018 г по поречието на р.Дунав.
Резултати: През 2018г. в Бъл гария бяха доказани 15 случая на
ЗНТ – 8 потвърд ени и 7 вероятни, 2 от тях смъртни. Пациентите произхождах а от областите София (4), Бу ргас (4), Пловдив
(3), Пазардж ик (1), Шумен (1) и Ям бол (1). Р НК на вируса беше открита при 6 от пациентите. Чрез qRT-PCR Р НК на вируса на ЗНТ
беше за първи път открита и при пет от изсл едваните пулове
комари – от области Плевен и Русе.
Заключение: Увеличеният брой случаи на ЗНТ през 2018г в България, както и наличието на Р НК на вируса с ред ком ари говори за
засилена циркулация на вируса в страната.

32. INCREASE IN WEST NILE VIRUS CASES
IN BULGARIA IN 2018
E. Panayotova, I. Christova, I. Trifonova,
E. Taseva, O. Mikov, T. Gladnishka, V. Ivanova
National center of infectious and parasitic diseases

Introduction: W est N ile f ev er is a m os quit o -borne zoonosis, w hic h is endem ic in Africa, Asia, Americ a and Europe. In Europe, the m osquit o species
Culex pipiens is the m ain v ector for West N ile virus (W NV). The clinic al signs of
WNV vary from asympt om atic to fatal neurological infection. I n 2018 in Europe
and Bulgaria t here was a s ignific ant inc reas e in W N V c as es due in part t o t he
unusual early start of WNV season and the favorable climate.
Aim: T he aim of t his st udy w as t o analyz e t he epidemiologic al dat a and
laboratory findings of WNV cases in Bulgaria in 2018.
Materials and methods: In 2018 a total of 145 clinical samples (serum,
blood, urine, C SF) of s uspected patients were tested. We us ed ELISA met hod for
the detection of specific IgM and I gG antibodies. For the detection of WN V RNA
conv entional and real-time RT-PCR w ere perf orm ed. R eal-tim e RT-PCR w as
also used to det ect the pres enc e of viral RNA in 1871 Culex pipiens m osquitoes.
The insects were collected in July and August 2018 along the Danube River.
Results: A t otal of 15 pat ient s wit h (WN V) inf ection were det ect ed in 2018
in Bulgaria: 8 c onf irm ed and 7 probable, wit h 2 deat hs am ong t hem. T he patients originated from the f ollowing districts: Sofia (4), Burgas (4), Plov div (3),
Paz ardzhik (1), Shumen (1) and Yambol (1). Viral R NA was det ected in 6 of the
patients. For the first time in Bulgaria through qRT-PCR WN V RNA w as det ected
in mosquito pools – in Ruse and Pleven districts.
Conclusion: T he inc reas ed num ber of W N V c as es in 2018 in Bulgaria, as
well as the pres enc e of WN V RNA in mos quitoes, indic ate the inc reased circ ulation of the virus in the country.
Acknowledgement: T his work is supported by research grant
ДН03/15/19.12.2016, Bulgarian National Science Fund
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33. ПРОМЕНИ В ЕТИОЛОГИЧНАТА СТРУКТУРА
НА ЛЕПТОСПИРОЗИТЕ ПРИ ХОРАТА В БЪЛГАРИЯ
ЗА ПЕРИОД ОТ 5 ГОДИНИ, 2014–2018 Г.

33. CHANGES IN THE ETIOLOGICAL STRUCTURE
OF HUMAN LEPTOSPIROSIS IN BULGARIA FOR A
PERIOD OF 5 YEARS, 2014–2018

Е.Тасева, И.Христова, Е. Панайотова, Т. Гладнишка, В. Иванова

E. Taseva, I. Christova,, E. Panayotova, T. Gladnishka, V. Ivanova

Национален Център по Заразни и Паразитни болести, София
Национална референтна лаборатория по предавани с кърлежи инфекции, лептоспири и листерии

National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia
National Reference laboratory of tick/vector- borne infections,
leptospirosis and listeriosis

ВЪВЕДЕНИЕ: Л ептос пирозата е зооантропоноза с природна огнищ нос т. П рез пос ледните години тя продъ лжав а да бъ де едно от заболя в анията с голяма знач имос т за общес тв еното здрав е и се с ъ общав а
като новопоявяв яща се инфекция в много с трани. В Б ъ лгария за периода 2009–2013 г. беше отч етена ниска заболяемос т – 0, 13/ 100 000, а
средната с мъ ртнос т беше 0, 016%. Н астъ пилите климатич ни промени
през пос ледните години водят до изменения в биотопите на резерв о арите и у в елич ав ане ч ис ленос тта на тех ните попу лации. Ос в ен тов а,
зач ес тилите наводнения и ув еличеното количес тв о в алежи доведоха до
промяна в етилогичната с тру кту ра на прич инителите на лептос пиро зи при хората.
ЦЕЛ: Ц елта на проуч в ането е да се анализира етиологичната с тру ктура на лептоспирозите за периода 2014–2018 г., да се сравнят резултатите с предходни проучвания и да се установят настъпилите
промени в ендемичните региони на страната.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: И зс ледв ани бяха 724 броя с еру мни проби от
пациенти, с ус пектни за лептос пироза, с ъ брани от цялата с трана. П риложен бе реф ерентния метод-микроскопс кия аглу тинационен тест.
Като ант иген бях а използв ани щ амов е от 15 дневни живи лептоспирни
култури, предс тав ители на 9 серогрупи, циркулиращ и в България.
РЕЗУЛТАТИ: Общо при 73 бр. (10. 08%) от изследваните проби бяха
доказани антитела срещу Leptos pira interrogans. Средната заболяемос т
за проуч вания период беше 0. 25%, повишена в сравнение с предходни
проучвания. Н ай-висок процент серологич но положителни проби бяха
доказани през 2014 г. (13.45%), а най-нисък през 2017 г. (4.13%). С найвис ок относителен дял в етиологич ната с труктура на лептоспир озите за периода беше с ерогрупа Icterohаem orrhagiae (45. 21%), следвана
от Pomona (26.03%). Най-нисък относителен дял заемаше серогрупа
Autumnalis (1.37%). С ерогрупа Sejroe имаше най-в ис ок относителен
дял през 2014 г., докато през 2016 г. и 2018 г. такив а с лучаи не бяха
доказани. Най-голямо беше многообразието от с ерогрупи през 2014
г. Ендемични региони бяха областите: София облас т (11 забо ле ли),
Габров о (10), П лев ен (6), Шумен (5). В област София в одеща роля имаше
серогрупа Icterohаemorrhagiae, единични случаи бяха регис трирани със
серогрупи: Sejroe и BATAVIAE . В областите Габрово и П левен най-висок
относителен дял имаше серогрупа Icterohаem orrhagiae, бяха регис трирани единични случаи със с ерогрупа TARASSOVI. В област Шу мен – водеща
беше серогрупа Pomona и бяха регис трирани единични с лучаи със с ерогрупа Australis.
ЗАКЛЮЧЕ НИЕ: Н якои лептос пири имат с пецифич ен нозогеографс ки
ареал на разпрос транение. Познаването на инфектиращата серогрупа
при заразяване с лептоспири е в ажно от епидемиологична гледна точка,
за да се прецени кои рискови групи профес ии с коя с ерогру па лептос пири
биха могли да се инфектират.
Ключови думи: лептоспироза, серогрупи, етиологична структура
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IN TR OD U CTION : Leptospirosis is zooantroponosis wit h nat ural focus. In re cent years, lept ospiros is rem ains one of important dis eas esfor public health,
report ed as an em erging infection in many countries. In Bulgaria for the period
2009–2013 t he m orbidit y of lept os piros is w as s ignificant ly low er – 0. 13/ 100
000, and the av erage m ort ality w as 0.016%. Clim ate c hange in rec ent y ears
has led to c hanges in biotopes of reservoirs and an increas e in their population
num bers. In addition, frequent floods and inc reased rainf all have led to a change
in the ethiological structure of human leptospirosis.
OBJECTIVE: The aims of t he st udy w as to analyz e t he et iologic al struct ure
of leptos pirosis f or t he period 2014–2018, t o compare the res ults wit h prev ious
studies and to identify changes in the endemic regions of the country.
MATERIALS AND METHODS: A tot al of 724 s erum s am ples from patient s
suspected for leptospirosis w ere collected from the w hole c ountry. The refer enc e met hod – microscopic agglutination test was used. Live strains of lepto spira cultures (15 day), belonging to 9 serogroups circulating in Bulgaria, were
used as an antigen.
RESULTS: Antibodies against Leptospira interrogans were detected in 73
(10. 08%) of the samples tested. The mean morbidity for the study period was
0.25%, increased c ompared to previous studies. The highest percentage of serologically positive sam ples was detected in 2014 (13.45%), and the lowest in
2017 (4.13%). The highest relative part in the etiological structure of leptospiroses for the period has serogroup Icterohemorrhagiae (45. 21%), follow ed by
Pomona (26. 03%). The low est relative part has serogroup Autumnalis (1.37%).
Serogroup Sejroehad the highest relative part in 2014, w hereas in 2016 and
2018 such cases were not detected. The largest variety of serogroups was
found in 2014. As endemic regions were identified the following districts: Sofia
region (11 patients), Gabrov o (10), Pleven (6), Shumen (5). In the Sofia region,
the leading role had a serogroup Icterohaemorrhagiae, single cases were registered with serogroups: Sejroe and BA TAVIAE . In the districts of Gabrov o and
Pleven – the highest relative part had the serogroup Icterohemorrhagia e, single
cases were registered w ith serogroup TarASSOVI. In the Shumen region, the serogroup Pom ona had a leading role and single cases wit h the serogroup Australis
were registered.
C ONC LU SION : Some Leptos pira serogroups have s pecific nosogeografic
distribution range. Knowledge of the serogroup Leptos pira, causing inf ection
is im port ant from an epidemiologic al point of view in order t o ass ess the ris k
groups of oc c upat ions and wit h w hic h s erogroup Lept os pira they c ould be
infected.
Key words: leptospirosis, serogroups, etiological structure

С ЕПИ Д Е М И Ч Е Н

РИС К . РАЗН И .

73

34. PCR ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЗАРАЗЕНО СТТА
НА КЪРЛЕЖИТЕ С BORRELIA BURGDORFERI,
СВАЛЕНИ ОТ ПАЦИЕНТИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

34. PCR STUDY ON INFESTATION WITH BORRELIA
BURGDORFERI OF TICKSREMOVED FROM
PATIENTS IN 2018

Т. Гладнишка, Е. Панайотова,
В. Иванова, И. Христова, И. Трифонова, Е. Тасева

T. Gladnishka, E. Panayotova,
V. Ivanova, I. Christova, I. Trifonova, E. Taseva

НЦЗПБ

NCIPD

Цел: Да с е проу ч и заразеността на кърлежите с Borrelia burgdorf eri,
св алени от пациенти през 2018 г. от различ ни региони на град С офия и
страната.
Материали/методи: С ъ брани бях а общо 2347 броя кърлежи, с вален и
от пациенти от цялата страна и определени до в ид. Използвах ме nested
PCR за доказване на два уч астъ ка от спейсъ рния регион между 5S и 23S
на рРНК на Borrelia burgdor feri sensu lato.
Резултати: След определянето на кърлежите установихме, че
2275 броя (над 96%) от тях спадаха към вида Ixodes ricinus, 30 броя
– D erm ac ent or m arginat us, 26 броя – Rhipic ephalus s anguineus, 8 –
Rhipicephalus bursa и 8 – Hyalomm a m arginatum. С PC R получ их ме данни за
заразенос т от 9, 85% (224/ 2275) с редно за страната през 2018 г. Заразенос тта на къ рлежите от С офия град въ злизаше на 9,47% (155/ 1636) и
съответно 10,66% (39/366) на кърлежите от Софийска област.
Заключение: С лед наблю дав аното пов ишав ане на заразенос тта на
къ рлежите през 2017 г. (21%), в с рав нение с данните от 2016 г. (16, 7%),
през изминалата 2018 г. PCR данните показаха намаляване на заразенос тта, въ злизащо на 9, 85%. П о-нататъ шни проу чв ания, базирани на
по-голям брой кърлежи и прос ледяв ане на заразеността им през годините ще позволят анализ на тенденциите в заразеността на кърлежите.
Ключови думи: Borrelia burgdorferi, PCR, кърлежи

Aim : To inv estigate t he infest ation w ith Borrelia burgdorf eri in tick s rem oved
from patients in 2018 from Sofia and regions of the country.
Materials/methods: A total of 2347 ticks were collected and identified.
Nested PCR w as perform ed t o detect two regions of the s pacer region between
5S and 23S of Borrelia burgdorferi sensu lato rRNA.
Results: 2275 ticks (over 96%) of the species Ixodes ricinus were
collected, 30 – Dermacentor m arginat us, 26 – Rhipic ephalus s anguineus, 8 –
Rhipicephalus burs a and 8 – Hyalom ma marginatum. T he ov erall inf estation of
ticks in t he count ry w as det erm ines as 9, 85% (224/ 2275) in 2018. PC R dat a
for inf estation of ticks from Sofia city rev ealed 9, 47% (155/1636) and 10,66%
(39/366) for infestation of ticks from Sofia region.
Conclusion: PC R dat a ident ified a reduction in t ick inf est ation to 9, 85% in
2018. Our prev ious dat a s how ed an inc reas e in inf est ation in 2017 (21%) as
compared w ith 2016 (16,7%). Obt aining more detailed data on tick infest ation
by spec ies and stage of developm ent will be t he subject of further studies based
on a larger num ber of t ick s and t rac king of their inf est at ion ov er t he y ears will
allow analysis of the trends in the infestation of the ticks.
Key words: Borrelia burgdorferi, PCR, ticks

35. EПИДЕМИОЛОГИЧНО ТИПИЗИРАНЕ НА
МНОЖЕСТВЕНО – РЕЗИСТЕНТНИ ИЗОЛАТИ
ENTEROBACTER CLOACAE ОТ КРЪВ НА
ПАЦИЕНТИ, ХОСПИТАЛИЗИРАНИ В УМБАЛ
„СВЕТА МАРИНА“, ВАРНА

35. MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF MULTIDRUG
RESISTANT ENTEROBACTER CLOACAE BLOOD
ISOLATES, OBTAINED FROM PATIENTS,
HOSPITALIZED IN UNIVERSITY HOSPITAL „SAINT
MARINA“ – VARNA

Д. Димитрова1, T. Стоева1, Р. Марковска2, П. Станкова2,
К. Михова3, Р. Кънева3, М. Божкова1, В. Каменова1, И. Митов 2
Катедра по микробиология и вирусология, Медицинск и
Университет – Варна; УМБАЛ“Св ета Марина“ – Варна
2
Катедра по медицинск а микробиология, Медицинск и Университет – София
3
Център по молекулна медицина, Медицинск и Университет
– София
1

Цел: да с е проу ч и епидемиологич ната с в ъ рзанос т между резис тентни на цефалос порини III-та генерация Enterobact er cloac ae изолати от кръ в, получ ени от пациенти, х ос питализирани в У М Б АЛ „С в ета
М арина“ в периода март 2014 – яну ари 2017г. и да с е ох арактеризира
проду кцията на ESBLs в тези изолати. М атериали и методи: проуч ени
са общо 47 неду блиращи се изолата Enterobact er cloac ae, резис тентни
на III-та генерация цефалоспорини, изолирани от хемокулту ри на паци енти, хоспитализирани в различ ни клиники на УМБАЛ „Света Марина“,
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D. Dimitrova1, T. Stoeva1, R. Markovska2, P. Stankova2,
|K. Mihova3, R. Kaneva3, M. Bozhkova1, V. Kamenova1, I. Mitov2
Medical University, Department of Microbiology and Virology,
Varna, Bulgaria; University Hospital „Saint Marina“, Varna,
Bulgaria
2
Medical University, Department of Medical Microbiology, Sofia,
Bulgaria
3
Medical University, Molecular Medicine Center, Sofia, Bulgaria
1

Abstract: Аim: t o ev aluat e the epidemiologic al relations hip bet w een 3rd
generation c ephalos porin res istant Enterobacter cloac ae blood isolat es collect ed f rom patients in t he U niv ers ity H os pit al in Varna c ity during t he period
M arc h 2014 and J anuary 2017 and to c haract eriz e the ESBLs production in
thes e is olates. Materials and methods: a t ot al of 47 c ons ec utiv e (nondupli cate) 3rd generation cephalosporin resistant isolates of Enterobacter cloacae,
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Варна. Чув с тв ителнос тта къ м набор от антимикробни лекарс тв ени
средс тв а е ус танов ена чрез дисков о -дифу зионния метод и ав томатизираната с ис тема Phoenix (BD ), като резу лтатите с а интерпретирани
според препоръките на EUC AST 2017. Идентификацията на гени, кодиращи ESBLs е извъ ршена ч рез PCR и секв ениране. И золатите са генотипирани пос редс тв ом ERI C PCR. Резу лтати: Антибиотич ната ч ув ств ителнос т в проучваната група изолати е както следва: meropenem, 100%
> am ikacin, 97.8% > levoflox acin, 76.6% > trim ethoprim e/ sulphom etoxaz ole,
40.4% > ciprofloxacin, 19% > gentamicin, 8.4% > cefepime, 4.2% >
piperacillin/taz obactam, tobramyc in, 2. 1%. Множествена резис тентност е
ус танов ена в 70. 2%. Н ай-ч ес то доказв аната ЕSBL e CT X-M -15 (95. 5%,
n=43). И дентифицирани са дев ет различни ERIC профила. Дендрограма та разкрива три основни клона E. cloacae: клон I, състоящ се от два
близко свъ рзани су бклона (ERIC профил A и Aa) (коефициент на идентич нос т 0. 92), доминиращ в клиниките по Хематология (n=9), Хемодиализа
(n=8), КАИ Л (n=6), Кардиох иру ргия (n=3), Пу лмология (n=4) и Гастроентерология (n=1); клон II (ERI C профил C ) и клон III с а предс тав ени от
5 и 3 изолата с идентич ни профили, изолирани от пациенти, х ос пита лизирани в различни клиники на болницата. ERIC профили K, L, M и P са
ус танов ени в единич ни изолати и с а интерпретирани като с порадич ни.
Заклю ч ение: множес тв ената резис тентност в проу чв аната колекция
от изолати E. cloac ae от х емоку лту ри с е ас оциира с въ треболнич но
дис еминиране на три CT X-M-15 продуциращи клона E. cloac ae. Клон I е
доминиращ и демонс трира в ис ок потенциал за крос-транс мис ия, епидемич ен и инв азив ен потенциал. Bla CT X- M-1 5 е основ ният мех анизъ м на
резис тентнос т къ м цефалос порини от III -та генерация в изолати E.
cloacae от кръв.
Ключови думи: Enterobact er cloacae, ESBL гени, епидемиология.

obtained from blood samples of patients admitted in different wards in Varna
University Hospital, were investigated. Antimicrobial susceptibility to set of antimicrobial agents was tested by disc diffusion method and Phoenix (BD) and
the results were interpreted according to EUCAST guidelines 2017. Identification
of ESBL encoding genes was performed by PCR and sequencing. Isolates were
genotyped by ERIC PCR. Results: The antimicrobial susceptibility in the whole
collection of isolates is as follows: meropenem, 100% > amikacin, 97.8% >
levofloxacin, 76.6% > trimethoprime/ sulphometoxazole, 40.4% > ciprofloxacin, 19% > gentamic in, 8.4% > cefepime, 4.2% > piperacillin/ tazobactam,
tobramycin, 2.1%. Multidrug resistance was detected in 70.2% of the isolates.
The most widespread enzyme was CTX-M-15, found in 95.5% (n=43). Nine
different ERIC types were detected. The dendrogram of similarity revealed three
main clones of E. cloacae: Clone I, comprising two closely related subclones
(ERIC type A and Aa) (similarity coefficient 0.92), was predominant, detected in
Haematology (n=9), Haemodialys is (n=8), ICU (n=6), Cardio surgery (n=3),
Pulmonology (n=4) and Gastroenterology (n=1); Clones II (ERIC type C) and
III were presented by 5 and 3 isolates with identical profiles, obtained from patients, hospitaliz ed in different wards. The ERIC profiles K, L, M and P were
found in single isolates only and were interpret ed as sporadic. Conclusions:
multi-drug resistance in E. cloacae was associated with successful intrahospital dissemination of three CTX-M-15 producing E. cloacae clones. Clone I was
predominant, demonstrating high cross transmission, epidemic and invasive
potential. BlaCTX- M-1 5 was identified as a major mechanis m of resistance to 3rd
generat ion cephalos porins in E. cloacae blood isolates.
Key words: Enterobacter cloacae, ESBL genes, epidemiology

36. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ТЕЖКА
КОМБИНИРАНА ВИРУСНА И БАКТЕРИАЛНА
ИНФЕКЦИЯ ПРИ ИМУНОКОМПРОМЕТИРАН
ПАЦИЕНТ

36. CASE REPORT OF A SEVERE
COMBINED VIRAL AND BACTERIAL
INFECTION IN AN IMMUNOCOMPROMISED
INDIVIDUAL

Й. Калчев 1,2, Г. Ленгерова1, U. Asif 4,
Х. Бурнусузов 3, М. Мурджева1,2,3
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Цел: Да се анализира значението на инфекция от Listeria monocytogenes
при имунокомпрометиран индивид в асоциация със свински грип.
Клиничен случай: Жена на 49 г. пос тъпв а в с пешно въ трешно отделение с оплакв ания от ас теноадинамия и фебрилитет до 38, 5° C, след
проведена полих имиотерапия (esc BEACOPP) по пов од имунохис тохи мично верифициран Ходжкинов лимфом (смес ен целуларитет) МC IV B.
П ациентката е х ос питализирана, но став а у нес ена и неконтактна, а
по-късно псих омоторно въ збудена. През следв ащите дни е със силно изразен токс о-инфекциозен синдром с тру дно пов лияв ащ се фебрилитет.
Наблю дава се прогрес иращ ход на в лошав ане на общомозъ чната симптоматика до кома. Въпреки бързата микробиологич на диагнос тика и
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Aim : To analyze t he importanc e of List eria monocytogenes infection in as sociation with swine flu in an immunocompromised individual.
Case presentation: A 49-y ear-old w om an w as pres ent ed t o t he Em ergenc y
department with c omplaints of ast henoadynamia and fev er up to 38, 5°C. This
was after receiv ing polychemotherapy (escBEACOPP) due to Hodgkin ly mphoma
M C I V B (mix ed c ellularit y s ubty pe) verif ied by im m unohist oc hemistry. She
was admitted to the hos pital w here s he was initially sleepy and unres ponsiv e
and this w as follow ed by phsyc homot or agit ation. Ov er the next few days she
dev eloped a s evere t oxoinf ectious syndrom e and resistant fever. The impaired
responsive ness gradually increas ed t o com a. Des pit e the rapid microbiological
diagnos is and the initiat ed ant imic robial therapy (am picillin/s ulbact am,
vanc omycin, m eropenem and os elt amivir) she died bec aus e of acut e circulatory
and respiratory failure.
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приложената антимикробна терапия (ампицилин/су лбактам, ванкомицин, меропенем, озелтамив ир) с е регис трира летален изх од с картина та на остра сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност.
Резултати: Проведените лабораторни тестове установяват тежка апластич на анемияи повишени стойнос ти на CRP. П ри изс ледването
на ликв ор с е открив ат данни за плеоцитоза, с преобладав ане на с егментоядрените лев коцити, х иперпротеинорах ия и х ипогликорах ия. С
мултиплексен PCR с а извършени микро биологич ни изследв ания на гър лен секрет, цереброс пинална теч ност и кръ в. Доказани с а I nfluenz a A
H 1 (2009) и Inf luenz a A H 3 в иру с и от фарингеален с екрет, а от ликв ор и
кръ в – List eria m onocyt ogenes, която се изолира и идентифицира и чрез
ру тинни микробиологич ни методи. Б актерият показа чу вс тв ителнос т
къ м в с ич ки антибиотици, препоръ чв ани за терапия от EUC AST 2019 –
ампицилин, еритромицин, меропенем и еритромицин. Оконч ателна диагноза –лис териозен сепсис с листериозен менинго-енцефалит, грип и
Ходжкинов лимфом.
Заключение. П редс тав еният клинич ен с лу ч айс ледв а да нас оч и вниманието къ м широкия с пектъ р инфекции, наблю дав ащи с е при иму нокомпрометирани лица, и необх одимос тта от тях ната бъ рза, точ на и
комплексна микробиол огич на диагноза.
Ключови думи: Listeria monocytogenes, Influenza А VIRUS , имуносупресия

37. A CASE REPORT: ИНФЕКЦИЯ С OLIGELLA
UREОLYTIKA ПРИ ПАЦИЕНТ С ОСТРА
В ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕВКЕМИЯ СЛЕД
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
М. Борисова, Е. Попова, Е. Георгиев а, Б. Минева, К. Влахова, Д. Илин
СБАЛХЗ ЕАД, гр. София

От гъ рлен с екрет и х емоку лту ра на пациент с диагноза ос тра В лим фоблас тна левкемия бе изолиран Oligella ureоlytik a. Пациентката е на 59
години, след алогенна транс плантация от хаплоиден донор. П рофилъ т
на пациента с ъ в пада с опис аните в литерату рата с луч аи на Oligella инфекции: пациенти с основ но злокачес тв ено заболяв ане или с обс тру кции
на пикочните пътища.
М икробният в ид бе доказан от VI T EK 2, a антибиотич ната чу вс тв ителност бе тествана с дисково дифузния метод на Бауер-Кърби
Въпреки че Oligella ureоlytik a се счита за коменсал на урогениталния
тракт, са опис ани малко с лу чаи, в които този микроорганизъ м е причина за инфекция. Многократното му изолиране в чиста култура от
гъ рло, както и положителната х емоку лту ра недвус мис лено гов ори, ч е
в този случай той е етиологичният агент. Бързото му повлияване от
антибиотич ното леч ение подс казв а, ч е микроорганизмъ т е с нис ка патогеннос т и в иру лентнос т и най-в ероятно с е кас ае за ендогенно ин фектиране.
Въ зможно е, тов а да е първ ият опис ан с лу чаи на изолат на Oligella
ureоlytika от гърло.
Ключови думи: Oligella ureоlytika, левкемия, трансплантация
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R esults: T he laboratory tests conducted demonstrated s evere aplastic anemia
and elev ated CRP. Cerebrospinal fluid (C SF) ev aluation s howed pleocytos is with
neutrophil predominance, hyperproteinorachia and hypoglycorrhachia. Multiplex
PCR was us ed f or microbiological ass essm ent of throat sw ab, C SF and blood.
Two types of viruses hav e been detect ed – Influenza A H 1 (2009) and Influenz a
A H 3 from the pharyngeal s wab and List eria m onocytogenes from the C SF and
blood sam ples. The latter w as also identified by c onv entional microbiological
methods. T he bacterium s how ed sensitivity t o all recomm ended by EUCAST
2019 antibiotics –ampic illin, benzylpenicillin, trimet hoprim-sulfam ethoxaz ole,
meropenem and eryt hromycin. Final diagnos is –List eria monocytogeness eps is
with listerial meningo-encephalitis, flu and Hodgkin lymphoma.
Conclusion: T he pres ent ed c ase report s hould draw att ention t o t he wide
spectrum of inf ections t hat c ould be obs erv ed in im m unoc om promis ed
individuals and emphasiz e the role of rapid, accurat e and com plex microbiological
diagnosis.
Key word: Listeria monocytogenes, Influenza А VIRUS , immunosupression

37.

A CASE REPORT: OLIGELLA UREОLYTIKA
INFECTION IN A B-CELL ACUTE
LYMPHO BL ASTIC LEUKEMIA PATIENT
AFTER TRANSPLANTATION

M. Borisova, Е. Popova, Е. Georgieva, B. Mineva, К. Vlahova, D. Ilin
National Hospital of Active Treatment of Hematological
Diseases, Sofia

Oligella ureоlytika was isolated from t hroat and blood c ult ures from a B-Cell
Acut e Ly mphoblastic Leukemia patient. The patient is aft er a haploidentic al allogeneic trans plantation and is 59 years old. The patient’s profile corres ponds
to Oligella inf ection cases described in the literature: patients with a malignant
disease or with urinary tract obstructions.
The type of bact eria was detected by VIT EK 2 and the antibiotic sensitiv ity
was tested by Kirby-Bauer disk diffusion.
Although Oligella ureоlytik a is regarded as a urogenital tract comm ens al, it
is des cribed in a s m all num ber of cas es that t he inf ection w as c aus ed by this
microorganis m. Its numerous isolation as a pure throat cult ure and its positive
blood c ulture is clear evidence that it is the etiologic al agent. Its quick reaction
to the antibiotic treatm ent suggests its low pathogenic ity and virulenc e. High
probability for an endogenous infection.
This c ould be t he f irst c as e f or Oligella ureоlytik a is olation f rom t hroat c ulture.
Key words: Oligella ureоlytika, leukemia, transplantation
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38. ПРОУЧВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО
НА БЕЛТЪЧНОТО НАТОВАРВАНЕ
НА СРЕДАТА ВЪРХУ UVC ДЕЗИНФЕКЦИЯТА
В ПРАКТИКАТА
М. Николова1., С. Йорданова1, Е. Алексов 1
1

38. IMPACT OF A PROTEIN LOAD ON THE
EFFECTIVENESS OF UVC DISINFECTION
CONDUCTED UNDER PRACTICAL CONDITIONS BY
BACTERICIDAL LAMPS
M. Nikolova M.1, S. Yordanova1, E. Alexov

Национален център по заразни и паразитни болести

1

National Centre of Infectious and Parasitic Diseases

В литерату рата с ъ щес тву в ат данни за намаляв ане ефектив нос тта на U VC дезинфекцията при в ис око белтъч но натов арв ане на с редата. П оради широката у потреба на бактерицидни лампи в медицинс ка та практика с е проу ч и в лиянието на органичното замъ рс яв ане в ъ рх у
крайния ефект от коректно пров еденото облъ ч ване с бактерицидни
лампи. Изпитв анията са проведени в лабораторни условия с дв а рефе рентни тест-щама – Enteroc occus hirae и Candida albicans. Облъч ването
е пров едено с 30W бактерицидна лампа за 15 и 20 мину ти. Разликата в
отчетената редукция на двата тест-щама, постигната под действието на различ ен U VC интензитет в ус лов ия на нис ко и в ис око белтъч но
натоварване на средата не е статистически значима.
Ключови думи: У В, дезинфекция, бактерицидни лампи, белтъ ч но натоварване

Som e st udies hav e ex plored that high protein load in the environm ent
reduc еs the effectiv eness of U V disinf ection in healthc are facility. In the laboratory w as est ablished the im pact of a bovine album in on the effectiv eness of U V
disinfection perform ed wit h bact eric idal lamps. Tests were conducted with two
reference strains – Ent eroc occ us hirae and C andida albicans. Irradiation was
carried out wit h a bact eric idal lam p 30W f or 15 and 20 minut es. T he res ult s
show t hat the effectiv eness of correctly carried out U V dis infection under practical conditions is not affected by high protein load.
Keywords: UV, disinfection, bactericidal lamps, high protein load

39.ИМУНОЛОГИЧЕН СТАТУС НА HIV+ ЛИЦА,
ДИАГНОСТИЦИРАНИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

39. IMMUNOLOGICAL STATUS OF PERSONS
NEWLY DIAGNOSED WITH HIV IN 2018

Р. Емилова1, Я. Тодорова1, Н. Янчева2,
И. Еленков 2, И. Алексиев 3, Р. Димитрова3, М. Николова1
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Въведение. Св оев ременното започв ане на антиретров иру с нат а
терапия (АРТ) е услов ие за бъ рзо потискане на HI V-репликацията, огра нич ав ане размерите на в ирус ния резерв оар, съхраняване на клетъчния
иму нитет и намаляване на рис ка от предав ане на инфекцията. Съгласно
акту алните ев ропейс ки и национални с тандарти, АРТ трябв а да с тартира въ зможно най-бъ рзо с лед потв ъ рждав ане на диагнозата, незав исимо от абсолютния брой на CD4 лимфоцитите (CD4 AC).
Цел. Да с е оцени обх в ащането с иму нологич ен мониторинг и терапия на HIV+ лица, диагностицирани през 2018г.
Материал и методи. Ретроспективен анализ на данни от имунологичния мониторинг, ос ъ щес твяв ан в Н РЛИ, Н Ц ЗП Б. CD 4AC e определен флоу цитометрично пос редс тв ом 4- c olor M ultit est, TR U C ount,
(FACSCanto II, BD).
Резултати. От новооткритите през 2018г. 311 HIV+ л ица 301
имат иму нологичен с тату с при пос тавяне на диагнозата. (97% срещ у
94% и 80% през 2017 и 2016г., p<0. 001) C D 4 AC е бил с редно 339 клетки/
μl, като делът на HIV+ лица с CD4 AC > 350 е 43% (56% през 2017г.,
p<0.05), а лицата с CD4 AC <200 са 33% (27% през 2017г., p<0.05).
П рез 2018г. в ремето от постав яне на диагнозата до регис трирането
в леч ебни зав едения (Л З) е средно (мин. -макс. ) 23(1–110) дни в сравнение с 25 (4–25) през 2017г. (p>0.05). Делът на регистрираните в ЛЗ до

Introduction. T im ely initiation of antiretroviral t herapy (ART ) is a prerequisit e
for rapidly suppressing HIV-replic ation, limiting the siz e of the viral reservoir, preserving cellular imm unity and reducing the risk of transmission of t he inf ection.
According to c urrent European and National st andards, ART s hould be started
as soon as possible after c onfirm ation of the diagnosis, regardless of the absolute number of CD4 lymphocytes (CD4 AC).
Aim . To ev aluat e the c overage wit h imm unological monitoring and t herapy of
HIV + persons diagnosed in 2018.
Material and methods. Ret ros pect iv e analysis of dat a f rom im m unologic al
monitoring performed in NRLI, NCIPD. CD4AC were det ermined by flow cytom etry using the 4-color Multitest, TRUCount, (FACSCanto II, BD).
Results. I n 2018 out of 311 HI V + pers ons, 301 hav e im m unologic al st atus
w hen w ere diagnos ed (97% vs. 94% and 80% in 2017 and 2016, p <0. 001),
an av erage C D 4 AC w as 339 c ells / μl, as the s hare of HI V + pers ons wit h C D 4
AC > 350 w as 43% <0. 05), w hereas w it h C D 4 AC <200 w ere 33% (27% in
2017, p <0. 05). In 2018 t he tim e from diagnosis to regist ration in m edic al
fac ilit ies (MF ) is av erage (min-m ax) 23 (1–110) days c om pared t o 25 (4–25)
in 2017 (p> 0. 05). T he s hare of t hos e regist ered in the M F until t he 30t h day
of diagnos is was 62%, and up to 60 day s – 73%, w it h no signif ic ant c hange
compared to 2017. When registered in the MF the share of HIV + persons with
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30 ден от поставяне на дианозата e 62%, а до 60 ден – 73%, като не
се отчита съществена промяна в сравнение с 2017г. Делът на HIV+
пациенти с C D 4 AC <200 при регис триране в Л З и при започ в ане на АРТ
през 2018 г. е бил с ъ отв етно 36% и 32% (с рещу 26% и 27%, съ отв етно,
през 2017 г., p<0.05).
Изводи. П рез пос ледната година с е запазв а положителната тендеция за своев ременна оценка на иму нологич ния статус и своев ременно
обх в ащане на нов ооткритите HI V+ лица съ с здрав ни грижи. Н езав ис имо от тов а, вс е още знач ителен процент от инфектираните с е откриват в състояние на напреднал имунен дефицит.
Ключови думи: HIV, АРТ, имунологичен мониторинг

40. БЕЗСИМПТОМНО ПРОТИЧАЩИ
ПАРАЗИТОЗИ ОТКРИТИ ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Д. Йорданова, И. Биков, Р. Михайлов
Самос тоятелна медико диагност ич на лаборатория „Рамус“ ООД, София

В с траната с е извъ ршв ат знач ителен брой регламентирани профи лактич ни изс ледв ания за паразитози, както с ред децата така и сред
въ зрас тното нас еление. Ц елта на нас тоящето проу ч в ане е да покаже
кои паразитози с е с рещат най-ч ес то при профилактич ни изс ледв ания,
тех ния екстензитет и разпрос транение.И зползв ани са пъ рв ич ните
данни от профилактич ни изс ледв ания в С М ДЛ „Рамус “ ООД за п ет годишен период (2014–2018г). П риложени с а натив ни, обогатителни и
иму нох роматографски методи, както и с татис тич ески за обработка
на информацията. Извъ ршени с а профилактич ни изследв ания на 134 329
лица и с а открити 1328 положителни (1%) за ентеробиоза, ламблиоза,
блас тоцистоза, ас каридоза, хименолепидоза и криптоспорийдоза. Найв ис ок относ ителен дял има ентеробиозата 79, 59% (n=1057), ламблиозата 17, 62% (n=234), блас тоцис тозата 1, 81% (n=24), ас каридозата
0, 53% (n=7), х именолепидозата 0, 45% (n=6). Открити с а и с мес ени
инв азии хименолепидоза и ламблиоза, както и аскаридоза и ентероби оза 0, 15% (n=2). Ентеробиозата е по-ч ес та с ред децата и ю нощите
от 0 до 19г. 91,36% ( n=963) и по-малко сред възрастните от 20 до
69г. 8, 89% (n=94). Динамиката на тов а заболяв ане показв а нарас тв ане
през пос ледните 5 години. За разлика от ентеробиозата, ламблиозата
се с реща п о-ч ес то с ред в ъ зрас тното нас еление 74, 36% (n=174). Ас каридозата и хименолепидозата се с рещат по-с коро като с луч айна наход ка в профилактич ните изс ледв ания. С мес ените паразитози с а открити
в едно нас елено мяс то с компактно ромс ко нас еление. Вс ички открити паразитози са лекув ани и с а с ъс пос ледв ащи контролни изс ледв а ния. П роуч в ането показа, ч е в 1% от профилактич ните изс ледв ания с е
откриват безсимптомно протичащи паразитози. Най- голям относителен дял имат контактните паразитози ентеробиоза при децата
(91, 36%) и ламблиоза сред въ зрастното население (74,36%) при профи лактич ни изс ледв ания за постъ пв ане в ДГ и ДЯ, както и за пос тъ пв ащи
на работа в хранителни заведения.
Ключови думи: паразитози, профилактични изследвания
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CD4 AC <200 and at start of ART in 2018 w ere 36% and 32% (v ers us 26% and
27%, respectively, in 2017, p <0.05).
C onclusions. Over the past year, the positive t rend for a tim ely assess ment
of t he im m unologic al st at us and tim ely cov erage of newly identif ied HI V +
people w ith health c are has been m aintained. N evertheless, still a signif icant
percentage of the infected are found in a state of advanced immune deficiency.
Key words: HIV, ART, immunological monitoring

40. ASYMPTOMAT IC PARASITIC DISEASES
FOUND DURING PROPHYLACTIC
MEDICAL EXAMS
D. Jordanova, I.Bikov, R. Mihaylov

Independent medico-diagnostic laboratory „Ramus“ LTD, Sofia

A substantial num ber of required prophylactic ex aminations am ong children
and adults for paras itic diseases are perf orm ed in the country. Aim of our study
is to establis h w hic h parasitic diseases are m ost often diagnosed during pro phylactic medical examinations. Data us ed in the researc h were collected in ‘Ramus’ laborat ory during 5 year period (2014–2018). Parasitological methods as
exam ination of wet smear, s am ple concentration tec hniques, imm unologic and
immuno-chromat ographic tests w ere applied. C ollected data were processed
with descriptiv e statistics. Prophylactic ex am inations w ere perf orm ed on 134
329 individuals and 1328 of them hav e been diagnos ed as positive (1%). Of the
positiv e with ent erobiosis w ere diagnos ed 79, 59% (n=1057), wit h giardias is
17, 62% (n=234), w it h blast ocy st osis 1, 81% (n=24), wit h asc aridos is 0, 53 %
(n=7) and wit h hym enolepidosis 0, 45% (n=6). Mixed invasions, hymenolepia sis with giardiasis and asc ariasis wit h enterobios is were found in two patients
(0, 15%). Pinw orm infection was diagnos ed m ore often am ong c hildren and
adoles c ents bet w een 0 and 19 y ears old (91, 36%) (n=963) and less c om m only am ong adult s from 20 t o 69 y ears old (8, 89%) (n=94). D at a suggest
increas e in the incidence of ent erobiasis for the past 5 years. In comparison to
it, giardiasis more often w as f ound am ong adults 74, 36% (n=174). Asc aridos is
and hymenolepidosis w ere rarely diagnos ed and can be defined as sporadic
cases. T he tw o mix ed infections were diagnos ed in one location inhabited by
a compact group of roma ethnic origin. All diagnos ed c ases rec eiv ed treatment
and the patients w ere as signed for follow-up m edic al ex aminations. Our researc h dis plays that during prophy lactic ex am inations in 1% of the patients were
found parasitic dis eas es with ot herwise c overt clinic al symptoms. With highest incidenc e w ere community acquired inf ections s uch as enterobiasis am ong
children (91. 36%) and giardiasis among adults (74.36%). M ost of the m edical
prophylactic exams were perf orm ed as a routine proc edure bef ore admission
to a kindergart en or before admission to a job in the food or health industries.
Key words: parasitosis, prophylactic exams
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41. ПРОУЧВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА
ТОКСОКАРОЗАТА СРЕД ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С
ГОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ПЪРВОНАЧАЛНИ ДАННИ)

41. STUDY ON THE PREVALENCE OF
TOXOCARIASIS AMONG PERSONS ENGAGED IN
FORESTRY ACTIVITIES IN BULGARIA
(INITIAL DATA)

Е. Кънева1, Г. Николов 1, Я. Кандова2

E. Kaneva1, G. Nikolov1, Y. Kandova2

1

1

НЦЗПБ, София
2
Бул Био – НЦЗПБ, София

2

NCIPD, Sofia
BIO BIO – NCIPD, Sofia

Токсокарозата е паразитно заболяване, причинявано от миграцията
и локализацията на животински нематодни ларви – основно на Toxocara
canis и T. cati в органите и тъканите на човека. Основният начин на заразяване е поглъщането на инвазиоспос обни яйца от контаминирани
източници – почви, води, зеленчуци и плодове. Значение за разпространението на токсокарозата при хората имат условията на околната среда,
опаразитенос тта на животните (домашни и диви), както и някои социално-икономич ески фактори – образование, начин и условия на живот.
Проучванията по отношение на рискови за заболяването групи в
България са ограничени. Малко се знае и за инвазиранос тта на дивите
животни. Ето защо цел на нашето изследв ане е да проучим разпрос транението на токсокарозата сред лица, извършващи професионални
дейности, свързани с горите в България.
И зползв ани с а серу мни проби от 33 лица – 8 с лу жители на И нс титу т
за гората – Б АН, 16 работещи като дъ рв ос екач и (6 от гр. Мъ глиж и 10
от с. П оибрене) и 9 работници в горски разс адник в гр. П лов див, предос тав ени ни от кабинета п о Алергия къ м Н ационалната Референтна
лаборатория по иму нология, където предварително с а изс ледв ани за
специфич на алергич на с енс ибилизация. Изс ледването за токс окароза е
извършено със серологични методи – ELISA IgG и W. blot.
Резу лтатите показах а в ис ока с еропозитив нос т за токс окароза на
изс ледв аните лица в ELI SA – 11 (33. 3%), и съ що толков а в потв ъ рдителния метод W est ern blot – 11 (33. 3%). Подгру пите на дъ рв ос екач ите
и работниците в горски разсадник показаха висока серопревалентнос т
– съ отв етно 45% и 44. 4%, което определя тех ните профес ии като рисков и за тази паразитоза. И зс ледв аните с лу жители на И нс титу та по
гората бяха с отрицател ен резултат.
П роуч в анията по отношение разпрос транението на токс окарозата
допъ лват съ щес тву в ащите данни в нашата с трана и имат знач ение
за определяне на рисков ите ф актори и у с лов ията на транс мис ия на
това заболяване.
Ключови думи: токсокароза, серопозитивност, ELISA, W. blot.

Toxoc ariasis is a parasitic disease caus ed by m igration and localization of
animal nem atode larv ae – m ainly Toxoc ara canis and T. cati in hum an organs
and t iss ues. M ain w ay of infection is through ingestion of inv asiv e eggs f rom
cont aminat ed s ourc es – soils, wat er, veget ables and fruits. T he s pread of
toxocariasis among hum ans depends on environmental c onditions, the pres enc e
of parasites in animals (domestic and wild), and some socio-economic factors
– education, personal habits and living conditions.
St udies on t he groups at ris k in Bulgaria are limit ed. Little is k now n about
the inv asion of wildlife. Aim of our res earc h is t o inv est igate t he prev alenc e
of Toxoc ariasis am ong persons engaged in prof essional forestry activities in
Bulgaria.
Serum s am ples of 33 pers ons w ere us ed – 8 em ploy ees of t he F orest
R es earc h Instit ut e – BAS, 16 w orking as w oodc utters (6 from M aglij and 10
from Poibrene) and 9 w ork ers in a f orest seed plot in Plovdiv, prov ided to us by
the Allergy Cabinet at the National Ref erenc e Laborat ory of Imm unology, where
they w ere first tested for s pec ific allergic s ens itization. T oxoc ara – investigation
was perform ed with serologic al methods – ELISA IgG and Western blot.
The res ults s how ed a high T ox oc ara- seropos itiv ity f or the s ubject s
test ed in ELI SA – 11 (33. 3%), and in W est ern blot c onfirm at ion m ethod 11
(33. 3%). Subgroups of w oodcutters and w ork ers in a forest seed plot s howed
high seroprev alenc e for Tox ocariasis – 45% and 44. 4%, respectiv ely, which
det erm ines t heir prof es sions as being at risk f or t his paras itic dis eas e. T he
surveyed employees of the Forest Research Institute had a negative result.
Researc h on the prev alenc e of Toxoc ariasis c omplements existing data in
our c ountry and is im portant for determining the risk fact ors and transmiss ion
conditions of the disease.
Key words: Toxocariasis, seropositivity, ELISA, W. blot.

42. ТЕНИАРИНХОЗАТА В БЪЛГАРИЯ
ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2017 ГОДИНА

42. TAENIARHYNCHO SIS IN BULGARIA
FOR THE PERIOD 2008 – 2017
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Цел на нас тоящото проуч в ане е да с е анализира динамиката н а
разпространението на тениаринхозата (тениидоза с причинител
Taeniarhy nc hus s aginatus) с ред нас елението на Бъ лгария, за периода от
2008 – 2017 година.
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Theaim of t he pres ent st udy is to analyz e t he dy namics of t he dist ribution of
taeniarhy nchosis (c aus ed by T aeniarhync hus saginat us) among the population
of Bulgaria for the period 2008–2017.
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Материали и методи. Анализът е изготвен на базата на лабораторни и клинич ни данни за диагностицирани и леку в ани пациенти с
тениаринх оза в ОП Т М къ м Н Ц ЗП Б, както и на данни от епидемиологич ни проуч в ания на потв ърдени с луч аи, изв ъ ршв ани от РЗИ, с ъ глас но с
действащата нормативна уредба в страната.
Резултати. За проу ч в ания от нас период, с луч аи на тениаринх оз а
са установени на територията на 21 области на страната, при 215
лица. Т рите облас ти с най-голям брой регис трирани с луч аи в рамките на целия период с а Шу мен -14%, П лов див -14% и П азарджик -7%. Годишната заболяемос т варира от 0.63 % 000 (2008 г.) до 0.23 %000 (2017
г.), като средната заболяемос т за проучвания период за страната е
0, 37% 000 . Заболяв ането прев алира с ред лицата от женс ки пол (55.3%),
а разпределението по въ зрас т показва знач ително по-в ис око засягане
на в ъзрас тните (83. 3%) с прямо гру пата на децата и подрас тващит е
(16. 7%). Н ай засегнати с а в ъ зрас тов ите гру пи 35–39 г. (13. 49%) и 55–
59 г. (13.02%). Oпаразитените лица с различ ен от българс кия етнич ески
произход представляват 54%.
Заключение. Данните от нашето проучване показват, че макар и
спорадич но с луч аи на тениаринх оза с е регис трират ежегодно в с траната. Т ях ното разпрос транение е най-в ис око в региони с добре разв ито частно животновъдство и висок относителен дял на кланничен
мес одобив в домашни услов ия и без в етеринарно-медицински контрол
на добитото месо. За ендемич ното разпрос транение на тениаринх о зата в с траната с пос обс тв ат ос нов но недобрите здрав ни познания
на нас елението, с пос обс тв ащи контаминацията на околната с реда с
чов ешки екскременти и в ъ зможност за заразяв ане на междинните гос топриемници, консу мацията на недобре термич но обработени мес тни
проду кти, произведени в домащни условия и пропуски във ветеринарно медицинския контрол.
Ключови думи. тениаринх оза; заболяемос т; ендемичност

Materials and methods. The analy sis is bas ed on laborat ory and clinic al
data f or diagnosed and treat ed patients wit h taeniarhync hos is in OPT M at the
NCIPD, as w ell as dat a from epidemiologic al st udies c arried out by R HIs in ac cordance with the current legislation in the country.
R esults. For the studied period, cas es of hum an taeniarhy nchosis hav e been
est ablis hed in the t errit ory of 21 regions of t he c ountry, wit h 215 dis eas ed persons. T he three areas wit h t he highest num ber of report ed c as es during the
whole period w as Shum en – 14%, Plov div – 14% and Pazardz hik – 7%. Annual
m orbidity ranges from 0. 63 per 100, 000 (2008) t o 0. 23 per 100, 000 (2017),
with the average morbidity for the surveyed period at 0,37%000. The prevalence
was higher among female subjects (55.3%), and the distribution by age showed
a signific ant ly higher incidence of elderly (83. 3%) c om pared t o t he group of
children and adolesc ents (16.7%). Most affected were t he age groups 35–39
(13. 49%) and 55–59 (13.02%) years. Patients of different ethnic origin from the
Bulgarian one represent 54%.
Conclusion. D at a f rom our st udy s how t hat ev en s poradic c as es of t aeniarhync hosis are reported annually in the country. Their distribution is highest in
regions w ith well-dev eloped privat e livestock farming and a high relative share
of slaught er m eat production at hom e and without veterinary control of the m eat.
Poor healt h knowledge of the population c ontributе t o environm ent al c ont amina tion with human excrement and possibility f or infection of intermediate hosts,
cons um ption of uncooked dom estic ally home-made products and omissions in
veterinary health control mainly c ontribute to the endemic s pread of taeniarhyn chosis in country.
Keywords. taeniarhynchosis; morbidity; endemicity

43. КОАГУЛАЗА-НЕГАТИВНИ СТАФИЛОКОКИ ВЪВ
ВЛАГАЛИЩЕТО – КОЛОНИЗАЦИЯ
ИЛИ ИНФЕКЦИЯ?

43. COAGULASE-NEGAT IVE STAPHYLOCOCCI
IN THE VAGINA – COLONIZATION
OR INFECTION?

Т. Дерменджиев 1, 2, Р. Райчева 3, З. Рачковска2, М. Мурджева1,2

T. Dermendzhiev1,2, R. Raycheva3, Z. Rachkovska2, M. Murdjeva1,2
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3
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Пловдив
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Цел: Да с е проу чи в идов ия с ъс тав на коагу лаза-негативните с та филококи изолирани от в лагалищни с екрети и връзката им с в лагалищ ната инфекция.
Материал и методи: Проу чват с е 91 влагал ищни с екрети от 65
бременни и 26 небременни жени, пациентки на Клиниката п о Аку шерств о и гинекология къ м У М Б АЛ „С в.Георги“, П лов див. Използв ат с е
автоматизирани (МALDI-T OF MS) и конвенционални микробиологич ни
методи за идентификация, както и с коров и с ис теми за диагнос тика на
инфекциозните вагинити.
Резултати: От коагулаза-негативните стафилококи, най-често
се изолират Staphylococc us haemolyticus – 55(60.44%), Staphyloc occus
epidermidis – 27(29.67%) и St aphylococc us hom inis 5(5.49%). Данни за леко
и умерено изразен аеробен вагинит се установяв ат при 37(40.66%) от
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Department of Microbiology and Immunology, Faculty of
Pharmacy, Medical University of Plovdiv
2
Laboratory of Microbiology, Virology and Immunology, UMHAT
„St. George“, Plovdiv, Bulgaria
3
Department of Social Medicine and Public Health, Faculty of
Public Health, Medical University of Plovdiv

Objective: To st udy t he c om position of c oagulas e-negat iv e staphyloc occ i
isolated from vaginal swabs and their association with vaginal infection.
Material and Methods: W e hav e t ak en 91 v aginal s w abs f rom 65 pregnant
wom en and 26 non-pregnant wom en, patients of the Obstetrics and Gynecology
Clinic of UM H AT „St. George“, Plovdiv. Aut omat ed (M ALDI -T OF M S) and
conv entional mic robiologic al identification m ethods, as w ell as score diagnostic
systems for infectious vaginitis were used.
R esults: T he m ost often is olat ed f rom the coagulase -negative staphylococc i
were Staphylococcus haemolyticus – 55 (60.44%), Staphylococcus
epidermidis – 27 (29. 67%) and St aphyloc oc c us hom inis 5 (5. 49%). D at a on
mild and m oderate aerobic vaginitis were found in 37 (40. 66%) of the s ubjects
surv ey ed. I n 24 (64.86%) of w om en w it h aerobic v aginit is, t he c ondition w as
associated with a massive presence of Staphylococcus haemolyticus in the
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изс ледв аните. П ри 24(64. 86%) от жените с аеробен в агинит, със тоя нието се асоциира с мас ив но присъс твие на St aphylococc us haem olyticus
във в лагалищния секрет. Вс ички щамов е St aphylococc us haemolytic us се
изолират от влагалищните секрети на бременни.
Заключение: От коагулаза-негатив ните стафилококи Staphyloc occ us
haemolyt ic us се изолира най-чес то от влагалищ ния секрет, както на
здрав и бременни, така и от бременни жени с данни за аеробен вагинит.
Ключови думи: коагулаза -негатив ни стафилококи, влагалищ ен секрет, аеробен вагинит.

vaginal s w ab. All strains of St aphyloc occ us haem olytic us are isolat ed from
pregnant vaginal swabs.
C onclusion: From the coagulase -negativ e staphylococc i Staphyloc occus
haem olyt ic us is m ost often is olated from t he v aginal s w abs of bot h healthy
pregnant women and pregnant women with aerobic vaginitis.
Key words: c oagulas e -negat iv e st aphyloc occi, v aginal s w abs, aerobic
vaginitis

44. ВЪЗМОЖНОСТИ НА МУЛТИПЛЕКСЕН PCR
В БЪРЗАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПАТОГЕНИ
ОТ ХЕМОКУЛТУРИ

44. MULTIPLEX PCR FOR RAPID
IDENT IF ICATION OF PATHOG ENS
IN POSITIVE BLOOD CULTURES

Г. Ленгерова 1, В. Кирина 1,2, Е. Христова
М. Петров 1, М. Мурджева 1,2

G. Lengerova 1, V. Kirina 1,2, E. Hristova 3,
MM. Petrov 1, M. Murdjeva1,2

3

Катедра Микробиология и имунология, Фармацевтич ен
факултет, Медицинск и университет – Пловдив;
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Въведение: И дентификацията на микроорганизмите от положителни х емоку лту ри с ру тинни методи отнема в реме и тов а може да дов еде до неадекв атна нач ална терапия, разв итие на антибиотич на резис тентнос т, у дъ лжен болнич ен престой, у в елич ав ане на медицинс ките
разходи и до понижаване преживяемостта на пациентите.
Цел: Да се проучат възможнос тите на мултиплекс ен PCR (mPCR) за
детекция на бактериални патогени и открив ане на гени за резистентност, директно от положителни хемокултури в рамките на 70 минути.
Материали и методи: С помощта на мултиплексен PCR (FilmArray,
Biomerieux, France) бяха изследвани 59 позитивирали хемокултури от автоматизирана система BactAlert. Получените материали бяха от хоспитализирани пациенти с клинич ни и лабораторни данни за септич но
състояние. Резултатите бяха сравнени с рутинни биохимич ни методи,
полуав томатизирани и автоматизирани системи за микробна идентификация. Антибиотич ната чувствителност се определяш е чрез дисково-дифузионния метод на Бауер-Кърби и с MIC чрез автоматизираната
система VITEK-2 Compact. Статистич ес ката обработка на данните
включв аше дескриптивна статис тика, непарам етрич ни тестов е за
проверка на хипотезата, статистически пакет SPSS (версия19) и
Microsoft Excel.
Резултати: При 84,7% от изследваните с mPCR положителни хемокултури резултатите се потвърдиха с класическите м етоди за
идентификация. В ос таналите 15, 3% не с е ус танов их а микроорганизми с mPCR, тъй като те не са включ ени в спектъра на теста. Сред
доказаните етиологич ни агенти с m PC R Грам-положителните (40, 4 %)
доминират над Грам-отрицателните (40,3 %), следв ани от C andida spp.
(19. 3 %). Асоциирани кръ в ни инфекции с е у с танов их а в 11.9%. В шес т
от с луч аите (10.2%) с m PCR бъ рзо бяха доказани гени, кодиращи резис тентнос т къ м антибиотици (KPC, m ec/ A, v anA/ B), ко ито с е потв ъ рди ха и ч рез използв аните с тандартни методи за определяне на антибио тична чувствителнос т.
Заключение: FilmArray Blood culture mPCR е точен тест за бърза
идентиф икация на патогени и гени за резистентнос т директно от поПОСТЕРНА СЕСИЯ 3 ЗООА Н Т Р О П О Н О ЗИ

Department of Microbiology and Immunology, Faculty of
Pharmacy, Medical University – Plovdiv
2
Laboratory of Microbiology and Immunology, St. George
University Hospital, Plovdiv, Bulgaria
3
Department of Social Medicine and Public Health, Faculty of
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Introduction: The identification of blood c ultures by routine m ethods t akes a
long time and this can lead to an inappropriat e initial therapy, the dev elopment of
resistanc e to antibiotics, a prolonged hospit al stay, increas ed medic al costs and
reduced survival of patients.
Aim: To ex plore t he c apabilit ies of the m ultiplex PC R (m PC R) f or rapid
detection of bact erial pathogens and resistanc e genes directly from positiv e
blood cultures for 70 minutes.
Material and methods: M ultiplex PC R (F ilm Array, Biom erieux, Franc e) was
applied on 59 positiv e blood cult ures from t he Bact Alert aut om ated syst em. The
specimens were collect ed from hospit aliz ed patients wit h clinic al and laboratory
data of SIR S. The res ults were com pared with routine bioc hemic al methods,
semi-autom ated and aut om ated microbial identific ation systems. Antibiotic
sensitiv ity was determined by disk -diffus ion m ethod (Bauer-Kirby) and MIC
(VIT EK -2 C om pact automated system ). Statistic al data processing included
descriptiv e statistics, nonparam etric analysis for testing hypotheses, us ing
SPSS (version 19) and Microsoft Excel.
Results: I n 84. 7% of posit iv e blood c ult ures t est ed w ith t he m PC R, the
res ults w ere c onfirm ed by t he clas sic identif ic ation met hods. In ot her 15.3 %
cas es no microorganis ms w ere f ound by m PC R. T his w as due t o t he f act that
not all microorganisms are included in the test spectrum, but routine methods
identified other bact eria. Among the m PCR det ected pathogens, Gram -positiv es
(40. 4%) predominated ov er Gram-negativ e (40.3%), f ollowed by C andida spp.
(19. 3%). Ass ociat ed blood infections were found in 11.9%. In six of the mPCR
cases (10.2%) antibiotic resistance genes (KPC, mec A, van A/ B) were detected,
which were confirmed by the standard antibiotic susceptibility methods used.
C onclusion: The FilmArray Blood Culture Panel is an accurate t est for rapid
identification of pathogens and res istanc e genes directly from positiv e blood
cultures. It enables s im ultaneous det ection of more than one pat hogen in the
specimen. R educed identification tim e helps to initiate an adequate antimic robial
therapy thus preventing complic ations or a lethal outcome in patients.
Key words: blood cultures, multiplex PCR, rapid microbiological identification
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ложителни х емоку лту ри, с въ зможнос т за еднов ременна детекция на
пов еч е от един патоген в материала. С ъкращав ането на в ремето за
идентификация спомага за с тартирането на адекв атна антимикроб на терапия и предотв ратяв ане на летален изход или ус ложнения при
пациентите.
Ключови думи: хемоку лтури, му лтиплекс ен PCR, бърза микробиоло гична идентификация

45. МОЛЕКУЛЯРЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНТНОСТ НА НЯКОИ
ВИДОВЕ НЕТУБЕРКУЛОЗНИ МИКОБАКТЕРИИ
Ю. Атанасова, А. Байкова С. Йорданова, Е. Бачийска
Национална референтна лаборатория по туберкулоза
Национален център по заразни и паразитни болести

Цел: Във еждане на нов молекулярен анализ (GenoType NTM-DR) за бързо открив ане на естествена и придобита резистентност къ м макролиди и аминогликозиди в клинично знач ими видов е НТМ (M. abscessus
(subs p. abscessus, bolletii and massiliens e), M. chelonae и предс тав ителите на M. AVIUM complex (M. AVIUM , M. intracellulare и M. chimaera).
Материали и методи: ДНК екстракция от изолиран щам на твърда или теч на х ранителна с реда, пос ледв ана от молеку рярна идентификация ч рез изпъ лнението на тес тов ете M yc obact erium C M/ AS (H ain
LifeScienc e). Осъ ществяв ането на NTM -DR, в ключ ва амплификация на
специфич ни олигонуклеотиди, пос ледвана от обратна х ибридизация.
Контролът на качеството включва и отрицател на контрола.
Резултати: Тестът коректното идентифицира клинично знач ими бъ рзорас тящи в идов е НТ М както и предс тав ителите на М. av ium
complex в ключ ително, и M. chim aera –близкородс твен до M. intrac ellulare
вид, свързван с инвазивни сърдечно-съдови инфекции.
Резис тентнос тта къ м аминогликозиди с е определя ч рез открив ане
на мутации в rrs гена.
М акролидна резис тентнос т с е доказв а ч рез детекция на най-ч ес тите мутации в rrl гена, а при видове M. abscessus в erm [41] ген.
Тес тъ т е въ в еден в Н РЛ п о Т Б, НЦ ЗП Б през м. ноемв ри 2018г. Чрез
него е определена антимикробната чувствителност на щамове от
пациенти с доказана дългогодишна НТМ инфекция и на контролен щам
M. abscessus subs p. massiliense, получен от Instand e. V. Доказаха с е: по
един щам M. abscessus subsp. abscessus и M. intrac ellulare с макролидна
резистентност. Два щама M. A VI U M и M. chelonae се определят като
чувствителни към макролиди и аминогликозиди.
Заключение: За пръ в пъ т в Б ъ лгария с е в ъв еде тес т за определяне
на лекарс тв ена чу вс тв ителнос т на НТ М щамов е. П репоръч в а с е в контекста на доказана или рецидивираща инфекция.
Ключови думи: НТМ, ТЛЧ, ЛПА
Благодарности. Това проуч в ане бе пров едено, благодарение на безвъ змездно предостав ените апарату ра и тес тов е по програмите, финансирана от Глобалния фонд за борба със С ПИН, ту берку лоза и малария
в България: BUL-607-G02-T; BUL-809-G03-T; BGR-T-MoH, 2015–2018
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45. MOLECULAR METHOD
FOR DRUG SUSCEPTIBILITY TESTING
IN NONTUBERCUL O US MYCOBACT ERIA
Y. Atanasova, A. Baykova, S. Yordanova, E. Bachiyska
National Reference Laboratory of tuberculosis
National Center of Infectious and Parasitic Diseases,

Purpose of the study: is to apply a new m olecular approac h (GenoType
NTM-DR) for the rapid detection of natural and acquired resistanc e to macrolides and aminoglyc osides in clinic ally relevant types of NTM (M. abscessus, M. chelonae and M A VI U M com plex (M. AVI U M , M. intracellulare and M.
chimaera).
Materials and Methods: DN A extraction f rom of strain from s olid or liquid
media f ollowed by molec ular identification by perf orm ing Myc obacterium CM/
AS (H ain LifeSciences) ass ays. The im plem entation of NT M -DR inv olv es the
amplification of specific oligonucleotides followed by revers e hy bridiz ation.
Quality control also includes a negative control.
Results : The test allows the correct identification of clinic ally significant
rapid growing NTM as well as of M. AVIUM complex including identification of
M. chim aera – species relat ed to M. intrac ellulare ass ociat ed with inv asiv e cardiovascular infections.
Resistance to aminoglycosides is determined by detecting mutations in the
rrs gene.
Macrolide res istanc e is demonstrated by det ecting the m ost com mon mutations in the rrl gene, and in M. abscessus species in the erm [41] gene.
The t est w as introduced in N RL of tuberculosis, NCIPD in N ovember 2018.
We apply t his m olecular D ST test to strains of patients with proven prolonged
NTM infection. We us ed control strain M. abc essus subsp. mass iliens e obt ained
from Instand e. V.
We obtain the next results: macrolide resistance – by one strain of M. abscessus subs p. abscessus and M. intracellulare and strains sensitive to 2 target
group antimicrobial agents: M. AVIUM and M. chelonae.
Conclusion: F or t he first tim e in Bulgaria a drug s usc eptibilit y t est of N T M
strains is introduced. It is rec om mended in the context of a prov en or repetitiv e
infection.
Keywords: NTM, DST, LPA
A cknowledg em ents: T his study was conducted thanks to the equipm ent and
testing kits provided by the Progras funded by Global Fund to Fight AID S, Tuberculos is and M alaria, in Bulgaria: BUL-607-G02-T; BUL-809-G03-T; BGR-T-MoH,
2015–2018
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46. МИКРОБИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА МУЛТИРЕЗИСТЕНТНА ТУБЕРКУЛОЗА В
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
А. Байкова, Е. Бачийска,
Ю. Атанасова, С. Йорданова, М. Минкова

A. Baykova, E.Bachiyska,
Y. Atanasova, S. Yordanova, M. Minkova

Национален център по заразни и паразитни болести
(НЦЗПБ), гр. София
Национална референтна лаборатория по туберкулоза (НРЛ ТБ)

Цел: Да с е проу ч и микробиологич ната х арактерис тика на му лтире зистентни щамове M. tuberculosis в България през 2018г.
Материали и методи: П рез 2018г. в Н РЛ п о ту берку лоза, НЦ ЗП Б бях а
потв ъ рдени 25 MD R -T B с лу ч ая от цялата с трана. П ациентите бях а на
възраст между 19 и 71 години (средно 45г.), от тях 17 мъже и 8 жени.
Изолирани с а от белодробен материал: 23 от х рач ка и 2 от БАЛ. За определяне на M D R-T B е използв ан фенотипен тес т с ав томатизирана с ис тема BАСТЕСM GIT 960 и молеку лярен тес т GenoTy pe ® MTBDRplus (H AIN,
Lif escienc e) за открив ане на му тации в гените: rpoB, inhA и k at G. ТЛЧ къ м
втори ред препарати е определена по двата метода.
Резултати: Доказани бях а 25 M D R T B щама ч рез фенотипно ТЛ Ч. От
тях 60% (n=15) са резистентни към HRSE, 16% (n=4) резистентни
към HRE, 12% (n=3) резистентни към HRS и 12% (n=3) резистентни към HR. Мутацията в rpoB гена, определяща резистентност към
Рифампицин е S531L в 100% от с лу ч аите. И зониазидов ата резис тентност в 56% (n=14) се дължи на мутация C15T в inhA гена, в 32% (n=8)
на му тация S315T1 в k at G гена, в 8% (n=2) – на C 15T и S315T. В един
щам не е установена мутация в inhA и katG. 40% (n=10) от MDR-ТB
щамовете са фенотипно резистентни към препарати от втори ред
– 6 към флуорохинолони и 3 към инжекционни против оту берку лозни ле карс тв а от в тори ред. Като XDR е определен 1 щам. M у тация А90V в
gy rA гена беше открита в 83% (n=5), а D 94G – в 17% (n=1). Mу тацията
А1401G в rrs гена се среща в 2 от случаите, резистентни към аминогликозиди и циклични пептиди.
Заключение: П рез 2018г. в Б ъ лгария с а потв ъ рдени 25 MD R T B. Ф енотипната и генетичната характеристика на МDR-TB щамове е от
същес тв ено знач ение за определяне на нав ременната и адекв атна те рапия на пациентите.
Ключови думи: MDR – TB, ТЛЧ
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46. MICROBIO LO GICAL CHARACT ERISTICS OF
MULTI DRUG RESISTANT TUBERCULOSIS IN
BULGARIA IN 2018

National Center of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD),
Sofia
National Reference Laboratory for Tuberculosis (NRLTB)

Purpose: To study the microbiologic al characterist ic s of multidrug resistant
M. tuberculosis strains isolated in Bulgaria in 2018.
Materials and methods: In 2018, in the NRL TB, NCIPD wer e confirmed
25 MDR -TB cas es from all ov er the country. Patients were between 19 and 71
years old (on av erage 45 y ears ), of w hom 17 w ere m en and 8 w ere w om en.
Isolated from pulm onary mat erial: 23 sputum and 2 BAL. MDR -T B was determined using phenoty pic t est BАСТЕС ® M GIT 960 System. Mm olec ular met hod
LPA, GenoTy pe ® M TBD Rplus (H AIN, Lifesc ience) was us ed to det ect mutations
in the genes: rpoB, inhA and k atG. DST to sec ond-line drugs w as determined
by both methods.
R esults: There were defined 25 MDR M. tuberc ulosis strains using the conventional DST. R esistance t o HR SE w ere 60% (n=15), 16% (n=4) resistanc e
to H R E, 12% (n=3) resist anc e to H R S and 12 % (n=3) res ist anc e to HR. T he
mutation in the rpoB gene that determines resist anc e to Rifampicin was S531L
in 100% of cases. The Isoniazid resist anc e was assoc iat ed with the C15T mutation in t he inhA gene – 56% (n=14), wit h t he S315T 1 m ut ation in t he k at G
gene – 32% (n=8) and simult aneously to t he C15T and S315T1 mut ations – 8%
(n=2). I n one strain w as not det ect ed m ut ation in inhA and k at G. 40% (n=10)
of the MDR-TB strains w ere phenotypic resist ant to sec ond line drugs: 6 w ere
resistant to fluoroquinolone (s ) and 3 – t o the injectable s ec ond line drugs. One
strain was XDR-TB. М utation A90V in the gy rA gene was det ected in 83% (n=5)
and D 94G – 17% (n=1). M ut ation A1401G in rrs gene w as det ect ed in tw o
cases resistance to the injectables.
C onclusion W ere confirm ed 25 M DR-T B c ases in Bulgaria in 2018. T he phenotypic and genetic characteristics of MDR TB are essential for det erm ining
timely and adequate therapy for patients.
Key words: MDR-TB, DST
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