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НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР „РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ И 

ТУБЕРКУЛОЗА” - АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2019-2020 

 

Н.Корсун, Е.Бачийска, М.Николова, В.Левтерова, И.Трифонова, С.Волева, И.Григорова, Н.Бранкова, 

А.Курчатова, И.Томова, А.Дечева, С.Панайотов, А.Минкова, Н.Владимирова, Ю.Атанасова, 

С.Йорданова, Я.Тодорова, А.Байкова, С.Ангелова 

 

Представени са резултатите от епидемиологичния и лабораторен надзор на инфекциите на 

респираторния тракт с вирусна и бактериална етиология в България. 

Материали и методи: Епидемиологичният анализ на заболяемостта от грип/ОРЗ бе извършен 

въз основа на данните от интернет-базираната Информационна система. През сезон 2019/2020 г. за 

грипни вируси тип А и В бяха тествани 1387 назофарингеални сeкрета на пациенти с 

грипоподобни заболявания/ОРЗ. Респираторни проби на 180 деца на възраст <5 год. бяха 

изследвани и спрямо 8 други респираторни вируса. Проведено бе широкомащабно проучване за 

разпространението на нов коронавирус (SARS-CoV-2) в България. През 2019 г. бяха извършени 

микроскопски и културелни изследвания за туберкулоза на 256 пациента и потвърдителни 

изследвания на 340 щама, изпратени от цялата страна, както и изследвания за лекарствена 

чувствителност. Осъществена бе видова идентификация на нетуберкулозните микобактерии (NTM) 

и бе извършено изследването за резистентност. Чрез интерферон-гама базиран тест (T.SPOT.TB) бе 

проведено изследване на заразеност с MTB сред 466 изложени на висок риск лица. Чрез PCR бе 

извършена диагностика за коклюш, Chlamydophyla (C.psittaci, C.pneumoniae), Mycoplasma 

(M.pneumoniae), L.pneumophyla и изследване за носителство на S.pneumoniae. 

Резултати: Грипен сезон 2019/2020 г. се характеризираше с ко-циркулация на грипни вируси 

A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и B/Victoria, доказани в 149 (24.8%), 315 (52.5%) и 136 (22.7%) проби, 

съответно. РСВ бе най-често идентифициран сред негрипните вируси - 11.7%. SARS-CoV-2 бе 

доказан в 8.4% от изследваните 39578 клинични проби. 291 щама бяха потвърдени като 

M.tuberculosis complex, а 88 щама бяха идентифицирани като NTM. Общо 19 туберкулозни щама 

бяха определени като MDR, от които 1 щам – като XDR. Инфектираност с МВТ бе установена при 

88 (35%) от изследваните здравни работници в риск, 30 (49%) деца и 17 (21%) HIV 

инфектирани лица. Положителни резултати за коклюш, М.pneumoniae и L.pneumophyla бяха 

получени при 44 (12.3%), 6 (10.3%) и 1 (9.1%) от изследваните пациенти, съответно. Носителство 

на S.pneumoniae бе доказано при 145 (41.2%) изследвани деца на възраст 1-5 год. 

Заключение: НРЦ „Респираторни инфекции и туберкулоза” интегрираше усилията на различни 

специалисти с цел по-пълното и комплекно проучване на респираторните инфекции и 

туберкулозата в България. 

Ключови думи: грип, РСВ, нов коронавирус, туберкулоза, коклюш, микоплазма 

 

 

NATIONAL REFERENCE CENTER “RESPIRATORY INFECTIONS AND TUBERCULOSIS” – 

ANALYSIS OF ACTIVITY IN 2019-2020 

 

N.Korsun, E.Bachiyska, M.Nikolova, V.Levterova, I.Trifonova, S.Voleva, I.Grigorova, N.Brankova, 

A.Kurchatova, I.Tomova, A.Detcheva, S.Panaiotov, A.Minkova, N.Vladimirova, Y.Atanasova, 

S.Yordanova, Y.Todorova, A.Baykova, S.Angelova 

 

Results of epidemiological and laboratory surveillance of respiratory tract infections with viral and 

bacterial etiology in Bulgaria are presented. 

Materials and methods: Epidemiological analysis of the influenza/ARI incidence was done on the basis 

of data from internet-based information systems. During the 2019/2020 season, a total of 1342 

nasopharyngeal swabs of patients with influenza-like illness/ARI were tested for influenza type A/B 

viruses. Respiratory specimens of 180 children aged <5 years were also examined for 8 other respiratory 
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viruses. A large-scale study was conducted on the spread of a new coronavirus (SARS-CoV-2) in 

Bulgaria. In 2019, microscopic and culture examination for tuberculosis of 256 patients and 

confirmation tests of 340 TB strains were performed, as well as testing for drug susceptibility. Species 

identification of non-tuberculous mycobacteria (NTM) strains was done. Interferon gamma-based test 

(T.SPOT.TB) for TB infection was conducted among the exposed individuals. Molecular testing for 

pertussis, Chlamydophyla (C.psittaci, C.pneumoniae), Mycoplasma (M.pneumoniae), S. pneumoniae and 

L.pneumophyla was performed. 

Results: Influenza 2019/2020 season was characterized by co-circulation of influenza A(H1N1)pdm09, 

A(H3N2) and B/Victoria viruses detected in 148 (11%), 312 (23%) and 114 (8.5%) specimens, 

respectively. RSV was found in 11.7% patients. SARS-CoV-2 was detected in 8.4% of the 39 578 

clinical samples studied. 291 strains were confirmed as M.tuberculosis complex, 88 strains - as NTM. A 

total of 19 TB strains were characterized as MDR-TB (1 is XDR). Among the high risk persons, MBT 

infection was detected in 88 (35%) healthcare workers, 30 (49%) children, and 17 (21%) patients with 

HIV. Positive results for pertussis, M. pneumoniae and L.pneumophyla were obtained in 44 (12.3%), 6 

(10.3%) and 1 (9.1%) of the study persons, respectively. S. pneumoniae was identified in 145 (41.2%) 

children aged 1-5 years. 

Conclusions: NRC “Respiratory infections and tuberculosis” integrated the efforts of various experts for 

a more complete and comprehensive study of respiratory infections and tuberculosis in Bulgaria. 

Keywords: influenza, respiratory-syncytial virus, new coronavirus, tuberculosis, pertussis, Mycoplasma 
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(НРЦ-ИПХВ), АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА, 2019 г. 
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Цел: Анализ на заболяемостта през 2019 г. от инфекции, предавани с храни и води. 

Материали/методи: Използван е годишният анализ на отдел “Епидемиология” и данни на отделите 

“Микробиология”, Вирусология” и “Паразитология” на НЦЗПБ и данни на НЦБХ в НДНИВМИ. 

Анализът е по нозологични единици съгласно Наредба № 21 на МЗ. 

Резултати: През 2019 г. чревните инфекции заемат 29,31% от регистрираните случаи на остри 

заразни болести по хората. Водещи са острите ентероколити и гастроентерити (82,40% от всички 

инфекциозни чревни заболявания). Регистрирани са 18 смъртни случая, с 6 по-малко в сравнение 

с 2018 г. (20,69% от всички починали от заразни болести). Общият леталитет за чревни 

инфекции е 0,11%. Заболяемостта е както следва: ботулизъм – няма регистрирани, 

гастроентерит/ентероколит – 187,44%000 (194,38%000  през 2018 г.), шигелоза – 3,14%000  

(3,33%000  през 2018 г.), йерсиниоза – 

0,16%000  (0,13%000  през 2018 г.), кампилобактериоза – 3,30%000  (2,72%000  през 2018 г.), 

колиентерити (ешерихиози) – 5,50%000 (4,35%000 през 2018 г.), салмонелоза – 8,51%000 

(8,31%000 през 2018 г). Няма регистрирани заболели от инфекции, предизвикани от Е. Coli, 

продуциращи Shiga/Vero токсини. Няма регистрирани заболели от коремен тиф (1 заболял през 

2018 г.). Заболяемостта от ротавирусна инфекция е с тенденция за намаление (19,41%000 в 

сравнение с 25,62%000 през 2018 г.). Екстензинвазията на гиардиазата е 0,26% (0,26% през 2018 

г.) от общо 464 605 изследвани. Обхванатите деца от организирани колективи са 162 721, от тях 

367 са с гиардиаза. Не са съобщени положителни за критпоспоридиоза лица. В НЦБХ на 

НДНИВМИ се отбелязва нарастване на броя на пробите за изследване за някои от опасните 
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хранителни патогени. Най-често в хранителни продукти се изолира S. Infantis, S. Typhimurium и S. 

Enteritidis. 

Заключение: През 2019 г. общият брой заболели и заболяемостта от чревни инфекции намалява в 

сравнение с 2018 г. съответно 15923 случая и заболяемост 227,47%000 през 2019 г. и 16840 случая 

и заболяемост 238,86%000 през 2018 г. 

Ключови думи: инфекции предавани с храни и води, анализ, заболяемост. 
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Objective. To analyze the incidence rate of food- and waterborne infections in 2019. Materials  and  

Methods.  The  annual  report  of  the  Epidemiology  Department  and  data obtained from the 

Microbiology, Virology and Parasitology Deapratments of NCIPD and from The National Center for 

Food Safety at the NDSRVMI were used for the analysis. The analysis includes the infections according 

to Ordinance № 21 of the Ministry of Health. 

Results. In 2019, enteric infections comprised 29,31% of the registered acute infectious diseases among 

humans. Acute enterocolitides and gastroenteritides are the leading enteral infections (82.40%). A total 

of 18 deaths were registered, that is 6 cases less as compared to 2018 (20.69% of all deaths of infectious 

diseases or 0.11% case fatality rate). Incidence rate of enteric infections is as follows: no botulism, 

gastroenteritis/enterocolitis 187.44%000 (194.38%000  in 2018), shigellosis 3.14%000  (3.33%000  in 

2018), yersiniosis 0.16%000  (0.13%000  in 

2018), campylobacteriosis 3.30%000  (2.72%000  in 2018), colienteritis (escherichiosis) 5.50%000 

(4.35%000 in 2018), salmonellosis 8.51%000 (8.31%000 in 2018). Infections  caused  by Shiga/Vero 

toxin producing Е. coli were not registered. Typhoid fever was not registered. Incidence rate of 

rotaviral gastroenteritis shows a decreasing trend – 19.41%000 (25.62%000 in 2018). Extense invasion of 

giardiasis was 0.26% (0.26% in 2018) among all 464 605 persons tested for enteric parasites. The number 

of investigated children from kindergartens was 162 721 and 367 among them were positive. No 

cryptosporidiosis cases were registered. A stable increase in the nuber of samples sent to The National 

Center for Food Safety at NDSRVMI is registered. S. Infantis, S. Typhimurium and S. Enteritidis were the 

most often detected pathogens. 

Conclusion. The incidence rate of enteral infections decreases as compared to 2018 – 15 923 cases and 

morbidity 227.47%000; and 16 840 cases and morbity 238.86%000, respectively. 

 

Кey words: food- and waterborne diseases, analysis, incidence rate. 
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Националният референтен център по микробна лекарствена резистентност и антибиотична 

консумация интегрира задълбочени проучвания на специалисти в областта на лекарствената 

резистентност при бактериални, гъбични, вирусни и паразитни причинители на инфекции в 

обществото, болничните заведения и проблемни изолати в селското стопанство и храните. От 

националната система за надзор на етиологичната структура на инфекциите, бактериалната 

резистентност и антибиотичната консумация в България - BulSTAR ще се представят последните 

тенденции обобщени за 2019 година и оформени след анализ на годишните отчети на над 150 

микробиологични лаборатории в страната. Събраните данни засягат и въпроси свързани с 

наблюдаваните необичайни фенотипове при конкретни двойки микроорганизъм/антибиотик и 

правилното им интерпретиране. Анализират се възможностите за тяхното отстраняване в рутинната 

практика. 

В тази връзка и с цел синхронизиране на работата на микробиологичните лаборатории с 

европейските изисквания, ще се отдели време да се разяснят повтарящите се грешки в 

интерпретацията (вкл. при вродена резистентност), както и неприложимостта на даден антибиотик 

за лечение на конкретен причинител. Ще се обсъдят повтарящите се и чести проблеми при 

електронното отчитане на контрола и докладването по BulSTAR. Ще се дискутират промените и 

новостите в европейския стандарт EUCAST. 

Ще бъдат докладвани последните национални данни за нивата на антиретровирусна 

резистентност при HIV, резистентността към противогрипни, противо-хепатитни и антипаразитни 

препаратати, както антимикотичната резистентност. 
Ключови думи: BulSTAR, микробна резистентност, EUCAST 
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The National Reference Center for Microbial Drug Resistance and Antibiotic Consumption 

integrates in-depth studies from specialists in the field of drug resistance in bacterial, fungal, viral and 

parasitic agents involved in infections in the community and hospitals as well as antimicrobial 

resistance in the agriculture and food industry. The latest trends summarized up to 2019 form the 

National surveillance system of etiological structure of infections, bacterial resistance and antibiotic 

consumption in Bulgaria - BulSTAR will be presented after analysis of annual reports of more than 

150 microbiology laboratories. Issues related to the registered unusual phenotypes in specific bug-drug 

combinations with respect to correct interpretation will be addressed. The means to avoid misinterpretation 

in routine practice will be discussed. 

In this context and in order to synchronize the AMR testing in microbiology laboratory network 

with European standards, the guidelines for the electronic reporting with respect External Quality 

Management System control will be discussed. We will elaborate on the repetitive misinterpretation of 

intrinsic resistance, inapplicability of a given antibiotic to treat specific infections and what to report 
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when there is insufficient data for a specific bug-drug combination in EUCAST. The frequent problems 

associated with the electronic reporting in BulSTAR will be presented and discussed. The major 

changes and novel categories in EUCAST will be presented and discussed. 

The latest national data on the rates of antiretroviral resistance in HIV, anti-influenza and anti-hepatitis 

drug resistance, as well as antifungal and antiparasitic resistance will be reported. 
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Зооантропонозите са голяма група инфекции, включително заболявания причиняващи 

епидемични взривове с тежки последствия не само за обществeното здравеопазване, но и в 

социално-икономически план. Актуален пример е пандемичната ситуация с COVID-19. 

Причинителите на някои зооантропонози са микроорганизми от Рискови Гупи 3 и 4, а част от 

тях биха могли да се използват като биотерористични агенти. Управлението на биориска, 

особено ако произтича от такива патогени е от критично значение. Процесите на глобализация 

от една страна, както и имиграционния натиск от друга изисква особено внимание към 

способността ни за диагностика и реакция на новооткрити, новопоявяващи се или внос на 

екзотични за България инфекции. 

През 2019г НРЦ ЗЕРНИ-УБ поддържаше готовност за своевременна и компетентна 

реакция при необходимост от детекция на потенциални биотерористични агенти. Няма потвърдени 

случаи на антракс и бруцелоза при хора в страната. Доказан е 1 случай на туларемия. За годината 

бяха диагностицирани 2 случая на ККХТ и 6 - на ХТБС. През 2019 г. са диагностицирани 26 

пациента с остра Ку-треска, вкл. взрив в Габровска област. Проследени са и 3 пациента с 

хронична форма на инфекцията с развитие на ендокардит. За годината са диагностицирани 55 

пациента с трихинелоза. Регистрирани с 5 взрива на заболяването в областите Бургас, Кърджали, 

Стара Загора, Хасково и гр. София. Регистрирани са 192 случая на ехинококоза, което отново 

ни поставя сред „водещите” в това отношение Eвропейски страни. Специалисти на НРЦ ЗЕРНИ-

УБ са участвали активно в разработването на научни тематики, методични указания за мрежата, 

наредби на МЗ, експертни съвети. Активно е и сътрудничеството към съответните мрежи на 

ECDC и WHO. НРЛ в състава на НРЦ ЗЕРНИ-УБ, успешно участваха в международни схеми за 

оценка качеството на диагностика на зооантропонозни инфекции при хора. Във връзка с 

повишаване квалификацията на медицинските специалисти са проведени курсове по всички 

специалности в инфектологията. Разнообразната дейност на НРЦ ЗЕРНИ-УБ през изтеклата 

година бе популяризирана чрез редица публикации и участия в и конгреси. 

Ключови думи: зооантропонози, новопоявяващи и отново появяващи се инфекции, 

управление на биориска 
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Zoonoses are a large group of infections, including diseases that may cause outbreaks with severe 

public health and socio-economic consequences. Current example is the pandemic situation with COVID-

19. The causative agents of some zoonoses are microorganisms from Risk Groups 3 and 4 and several 

of them could be used as bioterroristic agents. Biohazard management, especially if derived from such 

pathogens is crucial. The globalization and the recent immigration pressure towards our country, require 

special attention on the diagnostic and responding abilities of the Public Health System with focus on 

newly discovered, re- emerging or imported exotic infections. 

In 2019, NRC ZERNI-BM maintained preparedness for timely and competent reaction for detection of 

potential bioterrorist agents. There were no confirmed cases of human anthrax and brucellosis in the 

country. One case of tularemia was found during the year. Two cases of CCHF and 7 of HFRS were 

diagnosed. Twenty-six patients were diagnosed with acute Q fever incl. an outbreak in Gabrovo 

district. Three chronic Q fever patients with endocarditis were monitored. A total of 55 persons were 

diagnosed with Trichinellosis. Five outbreaks of this disease were reported in: Sofia town and Burgas, 

Kardjali, Stara Zagora and Haskovo districts. There have been 192 cases of Echinococcosis registered in 

2019. Those data again placed us among the "leading" European countries in this respect. 

NRC ZERNI-BM experts participated actively in the development of scientific projects, 

guidelines for the country, Ministry of Health regulations, expert commissions, etc. They were also 

active collaborators to the respective networks within ECDC and WHO. NRLs from ZERNI-BM 

participated successfully in several international EQAs. The results from various NRC ZERNI-BM 

activities during 2019 were presented in a number of articles and congresses. 

 

 

БАКТЕРИАЛНИ, ВИРУСНИ И ПАРАЗИТНИ ВЕКТОР-ПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ В 

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 Г. 

 

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 НЦЗПБ 

 

През 2019 г. бяха регистрирани 375 случая на Лаймска борелиоза (599 случая за 2018 г.) и 6 случая 

на невроборелиоза, 140 случая на Марсилска треска (229 за 2018 г.) и 44 случая на Ку-треска (47 

случая за 2018 г.). Доказани бяха 9 болни с вирусни хеморагични трески: 2 случая на Кримска-

Конго хеморагична треска ККХТ (6 за 2018 г.) и 7 случая на хеморагична треска с бъбречен 

синдром (7 случая за 2018 г.). Регистрирани бяха висок брой - 8 болни със Западнонилска треска 

(15 за 2018 г.). Регистрирани са 1 смъртен случай от Марсилска треска (4 за 2018 г.), и 1 починал 

от Западнонилска треска. Във всичките 28 области на страната беше проведен надзор за наличие 

на азиатския тигров комар Aedes albopictus. Установи се присъствието му в 23 области, 2 от 

които са новоинвазирани. При 26 пациента беше доказана остра форма на инфекция от Ку-

треска, хоспитализирани в различни клиники на страната. През 2019 г. в страната възникна един 

епидемичен взрив от Ку-треска в 2 села от района на Габрово. От изследваните 24 животновъда и 

ветеринарни лекари, 6 лица са с положителни проби за Ку-треска (PCR и anti-C. burnetii ph. II 

IgM антитела), като от тях две деца на 9 и 11 годишна възраст. При 3 пациента (двама от София и 

един от Русе) беше доказана хронична форма на инфекцията с развитие на ендокардит. 

Заболяване от Марсилска треска беше установено при 17 пациента (14%), от общо 124 

изследвани по метода ЕLISA с определяне на антитела от класовете IgМ и IgG, както и чрез 

двустъпков конвенционален РСR. През 2019 г. бяха регистрирани 8 случая на вносна малария, от 

които с причинител P. falciparum са три и пет – с P. vivax. Трима от заболелите са български 

граждани, а останалите пет са чужди граждани. Случаи на заболяване са съобщени от три 

области: гр. София (шест случая), Хасково (един случай) и Плевен (един случай). През годината са 

регистрирани и четири случая на висцерална лайшманиоза при български граждани – две жени от 

гр. Петрич, обл. Благоевград и двама мъже от гр. Кърджали и гр. Пловдив. Бяха проведени серия 

от лабораторни изпитвания за сравняване ефективността на репеленти с различни активни 

субстанции. Направен беше и сравнителен преглед на токсикологичните оценки на веществата с 

цел идентифициране на тези с по-благоприятна характеристика. 
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BACTERIAL, VIRAL AND PARASITIC VECTOR-BORNE INFECTIONS IN BULGARIA, 2019 

 

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 

NCIPD 

 

A total of 375 cases of Lyme borreliosis (599 cases in 2018) and 6 cases of neuroborreliosis, 140 cases of 

Mediterranean spotted fever (229 in 2018) and 44 cases of Q-fever (47 cases in 2018) were registered in 

2019. A total of 9 patients with viral haemorrhagic fevers were detected: 2 cases of Crimean-Congo 

hemorrhagic fever (6 in 2018) and 7 cases of hemorrhagic fever with renal syndrome (7 cases for 2018). 

High number of patients with West Nile virus infection – 8 patients were detected. 1 death from 

Mediterranean spotted fever and 1 death from WNF were recorded. A surveillance on the presence of 

Asiatic tiger mosquito Aedes albopictus was conducted in all the 28 regions of the country. The species was 

found in 23 regions, with 2 of them being newly invaded. In 26 patients, an acute form of Q fever infection 

was demonstrated, hospitalized in different hospitals in the country. In 2019, one epidemic outbreak of Q 

fever occurred in 2 villages in Gabrovo. Of the 24 breeders and veterinarians surveyed, 6 individuals had 

positive samples for Q fever (PCR and anti-C. burnetii ph. II IgM antibodies), two of them being children, 9 

and 11 years old. In 3 patients (two from Sofia and one from Ruse), chronic form of the infection with 

endocarditis was demonstrated. Mediterranean spotted fever was found in 17 patients (14%), out of a total 

124 tested by the ELISA method (IgM and IgG antibodies) and by two-step conventional PCR. In 2019, 8 

imported malaria cases were registered, caused by 

P. falciparum (3 cases) and by P. vivax (5 cases). Three of the patients are Bulgarians and 5 are foreigners. 

Malaria cases are recorded on the territory of three regions: Sofia (six cases), Haskovo (one case) and 

Pleven (one case). Аutochthonous visceral leishmaniasis was registered in 4 Bulgarian citizens – two 

women from Petrich town, Blagoevgrad district and two men from Kardzhali and Plovdiv. Laboratory 

investigations to compare effectiveness of repellents with various active substances were conducted. 

Comparative analysis of their toxicologic features in order to identify those with better characteristics was 

done. 
Key words: vector-borne infections, Lyme borreliosis, CCHF, Mediterranean spotted fever, Q- fever, 

visceral leishmaniasis 

 

 

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР„СЕКСУАЛНО-ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ (СПИ) 

И ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ” 

 

И. Филипова, Т. Тенев, М. Николова, Р. Емилова, З. Иванова, Л. Боянова, И. Иванов, П. Генова-Калу, 

В. Левтерова, И. Симеоновски, Е.  Голкочева-Маркова, И. Райнова, Н. Цветкова, А.  Иванова, И. 

Алексиев, А. Минкова, А. Курчатова, Н. Владимирова 

 

Националният референтен център (НРЦ) по СПИ и вирусни хепатити е създаден през 2013 г. и 

функционално обединява експерти от Националната референтна лаборатория по Микози и СПИ, 

Националната рефрентна лаборатория Молекулярна микробиология, Националната рефрентна 

лаборатория по Имунология, Националната референтна лаборатория Диагностика на 

паразитозите, Секция епидемиология и надзор на заразните болести, Националната рефрентна 

лаборатория Хепатитни вируси, Националната рефрентна лаборатория Херпесни и Онкогенни 

вируси, Националната рефрентна потвърдителна лаборатория по НІV. 

Основна цел на НРЦ по СПИ и вирусни хепатити е осигуряване на интегриран 

мултидисциплинарен подход (микробиолози, имунолози, вирусолози, паразитолози, епидемиолози) 

при контрола, диагностиката, превенцията, профилактиката и  етиотропното лечение на СПИ и 

вирусните хепатити, както и осъществяване на ефективно взаимодействие с Министерство на 

Здравеопазването (МЗ), Регионалните здравни инспекции (РЗИ), Европейския Център за Контрол и 

Профилактика на заболяванията (ECDC) и Световната Здравна Организация (СЗО). 

В тази връзка ще бъдат обобщени и анализирани резултатите от диагностичната дейност, 

имунологичният мониторинг и епидемиологичния надзор на най-често срещаните сексуално 
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предавани бактериални и вирусни инфекци и паразитози през 2019, както и ще бъдат обсъдени 

някои от съвременните тенденции при СПИ в Европа и у нас. 

 

 

NATIONAL REFERENCE CENTER "SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS (STIs) AND 

VIRUS HEPATITIS" 

 

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 

 

The National Reference Center for STIs and Viral Hepatitis was established in 2013 and functionally 

brings together experts from the National Reference Laboratory for Mycology and STIs, the National 

Reference Laboratory for Molecular Microbiology, the National Reference Laboratory for Immunology, 

National Reference Laboratory for Diagnosis of parasitoses, Epidemiology and surveillance of infectious 

diseases unit, National Reference Laboratory for Hepatitis Viruses, National Reference Laboratory for 

Herpes and Oncogenic Viruses, National Reference confirmatory laboratory for HIV. 

 

The main objective of the Reference Center for Sexually Transmitted Infections and Viral Hepatitis is to 

provide an integrated multidisciplinary approach (microbiologists, immunologists, virologists, 

parasitologists, epidemiologists) in the control,  diagnosis, prevention,  prevention and etiotropic 

treatment of STIs and viral hepatitis, as well as to implement effective interaction with the Ministry of 

Health, Regional Health Inspections (RHI), European Center for Disease Control and Prevention (ECDC) 

and World Health Organization (WHO). 

 

In this regard, the results of the diagnostic activity, immunological monitoring and epidemiological 

surveillance of the most common sexually transmitted bacterial and viral infections and parasitoses in 

2017 will be summarized and analyzed as well as some of the current trends in STIs in Europe and in 

Bulgaria. 

 

 

ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ПО ИНФЕКЦИИ, СВЪРЗАНИ С 

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ (НРЦ-ИСМО) ПРЕЗ 2019г. 

 

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, Р. Христова и К. Иванова 

 

Национален Център по Заразни и Паразитни болести (НЦЗПБ), гр. София 

 

Дейностите на НРЦ-ИСМО за 2019г. са организирани в ключови направления, свързани с 

ежегодния надзор и анализ на ИСМО; молекулярно-генетични изследвания на бактериални и 

вирусни причинители с рисков потенциал за здравето на пациенти и медицински персонал; 

проследяване на вирусно носителство сред медицински лица; обследване на вътреболнични 

взривове и проучвания, относно процесите на стерилизация и дезинфекция в болнична среда. 

Извършени са генетични анализи за идентификация и потвърждение на Clostridioides difficile, 

като при амбулаторни пациенти положителен резултат е доказан при 35% от изследваните лица, 

докато сред лежащо болни достига 47%. Сред 40.5% от изследваните болнични изолати Klebsiella 

pneumoniae от страната с фенотипно доказана резистентност към карабапенеми се запазва 

тенденцията за широко разпространение на NDM ензими. Проучената гликопептидната 

резистентност при всички изследвани ентерококи се детерминира от от vanA генотип. 

Продължават дейностите по мониториране на вътреболнични легионелни инфекции. През 2019г. е 

проследено носителството на HBsAg и anti HCV на медицински специалисти от различни 

здравни и лечебни заведения в страната, и са проведени проучвания на имунитета срещу хепатит В 

вирусна инфекция при 99 души медицински персонал. Изключването на риска лабораторен 
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медицински персонал да стане  евентуален източник на инфекция е съществена част от Глобалната 

Инициатива за Ерадикация на Полиомиелита. През 2019г. е извършено изследване на 

серопревалентността на антитела срещу полиовируси сред служители в НЦЗПБ. По време на 

изпълнението на програмата за контрол и лечение на ротавирусни гастроентерити през 2019г. се 

доказва, че 18.6% от изследваните материали са с положителен резултат за ротавируси, а в 3.15% 

от случаите е установена смесена инфекция от ротавирус и друг чревен вирус. През 2019г. се 

разшифрова възникнал епидемичен взрив от морбили в страната. През изминалата година. бяха 

регистрирани общо 1231 случая на морбили от 15 области в страната. Доказани бяха морбилен 

генотип B3 и D8. Беше определен имунния статус срещу морбили на медицински персонал, 

контактни на заболели, а наличие на оптимален защитен морбили IgG титър беше доказан при > 

90% от изследваните лица. Възникнали вътреболнични инфекции от морбили бяха доказани в 

област Благоевград и гр. София. Проведено е анкетно проучване в 88 лечебни заведения за 

установяване на съществуващите практики при деконтаминация на кувьози. През 2019г.  са 

консултирани редица медицински структури във връзка с антисептиката при новородени, 

подходящи дезинфектанти при конкретни патогенни причинители, както и бързи тестове за наличие 

на кръв по повърхности. През 2019г. НРЦ-ИСМО осъществи редица дейности във връзка с 

функцията на НЦЗПБ като компетентна институция по нозокомиални инфекции към ECDC. 
Ключови думи: Инфекции, свързани с медицинското обслужване (ИСМО) 

 

 

ACTIVITIES OF NATIONAL REFERENCE CENTER OF HEALTHCARE- ASSOCIATED 

INFECTIONS (NRC-HAI) IN 2019 

 

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, R. Hristova and  K. Ivanova 

National Centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD), Sofia 

 

The main activities of the NRC-HAI in 2019 are organized in key areas related to the annual surveillance 

and analysis of the healthcare-associated infection (HAI); molecular-genetic approaches of bacterial and 

viral pathogens with potential risk for patient and medical staff; investigation of hospital outbreaks; viral 

screening studies among healthcare specialties and performance of surveys on sterilization and 

disinfection in hospitals. Clostridioides difficile genetic analyzes for identification and confirmation were 

performed, as in outpatient a positive result was found in 35%, while in hospitalized patients reached 

47%. The country widespread of NDM enzymes tendency was maintained in 40.5% of investigated 

hospital isolates Klebsiella pneumoniae with carbapenem resistance. The glycopeptide resistance in all 

investigated enterococci species was determined by the vanA genotype. Continue our activities for 

monitoring of legionella infections in the hospitals. The carriage of HBsAg and anti-HCV among 

medical staff and HBV immunity has been studied in 99 individuals from various healthcare facilities in 

the country. Laboratory medical personnel should never be a possible source of infection and elimination 

of risk is an essential part of the Global Polio Eradication Initiative. A seroprevalence study of the 

antibodies against polioviruses was conducted in 2019 among NCIPD specialists. During the 

implementation of the Rotaviral gastroenteritis control and treatment program 18.6% from 

investigated materials were positive for rotaviruses while a mixed infection of rotavirus and other 

enteral virus was detected in 3.15 % from the cases. In 56% of the mixed infections were with noro- and 

rotaviruses. Surveillance of measles outbreak was conducted in 2019. During the last year the total 1231 

measles cases were reported from 15 regions in the country. Measles B3 and D8 genotypes have been 

detected. The immune status against measles was tested in medical staff contacted with confirmed 

measles cases and presence of optimal protective immunity measles IgG titer was demonstrated in >90% 

of investigated. Nosocomial infection caused of the measles virus has been reported in districts of 

Blagoevgrad and Sofia. A multicenter questionnaire survey was performed in 88 hospitals to establish 

the current practices for the decontamination of incubators. The different medical structures were 

consulted throughout the year regarding the antiseptic in newborns, appropriate disinfectants for specific 

pathogens, as well as rapid tests for the presence of blood on surfaces. In 2019 the NRC-HAI performed a 

number of activities in regard to the NCIPD function as the competent body for healthcare-associated 
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infections to ECDC. 
Key words: Healthcare-associated infections (HAI) 

 

 

НАЦИОНАЛEН РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ПО ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ 

ИНФЕКЦИИ(НРЦ-ВПИ): ГОДИШЕН  ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2019 Г. 

 

Н. Владимирова¹, A. Kурчатова¹, Л. Николаева-Гломб², С. Крумова², A. Стоянова ², 

Т.Тенев², E. Maркова², В. Левтерова³, Н. Бранкова³, И. Симеоновски³, A. Дечева³ 

 

НЦЗПБ, Национален референтен център по ваксинопредотвратими инфекции, ¹Отдел 

Епидемиология, ²Отдел Вирусология,  ³Отдел Микробиология 

 

Цел на годишният доклад е да представи обобщение на работата на НРЦ-ВПИ по 

епидемиологичния и лабораторния надзор, и профилактиката на ВПИ, по предоставянето на 

информация за ВПИ към специалисти в здравеопазването, национални и международни здравни 

организации и институции, и към обществото. 

Материали и методи: събрана и обобщена е информацията относно противоепидемичната, 

организационно-методичната, научната и учебната дейност на отделите на НЦЗПБ, влизащи в 

състава на НРЦ. Събрана е информация относно комуникации по темата за ВПИ с участието на 

експерти от НРЦ. 

Резултати: 

1. Анализ на ваксинопредотвратимите болести в България (2018 г.); 

2. Анализ на имунизациите и имунизационния обхват с профилактични ваксини в България 

(2018 г.) ; 

3. Текуща референтна лабораторна диагностика за доказване причинители на ВПИ, подлежащи 

на лабораторен надзор; 

4. Подготвени  и  разпространени  информационни  материали  за  Европейската 

имунизационна седмица в България (2019); 

5. Интензивна съвместна дейност с Министерство на здравеопазването (изработване на 

раздели от наредби, становища по темата за профилактика и контрол на ВПИ, подаване 

на текуща и периодична информация от надзора на ВПИ в страната; според изискванията 

на националната програма за елиминация на морбили и рубеола (2019-2022) са изработени 

документи за епидемиологично проучване и надзор на морбили/рубеола/ВРС, напр. 

алгоритми за ранно оповестяване и епидемиологично проучване на случай/епидемичен 

взрив от морбили /рубеола; осъвременени карти за епидемиологично проучване на 

случай на морбили/рубеола; формуляр за текущо и финално докладване на епидемичен 

взрив от морбили/рубеола; проведено е обучение по надзора на морбили и рубеола на 

всички директори на дирекция НЗБ при РЗИ; непрекъснат лабораторен и епидемиологичен 

надзор на случаите докладвани в епидемията от морбили през 2019 г.; извършен анализ на 

актуалното състояние по елиминацията на морбили и рубеола за 2018 г. и предоставяне на 

НВК към МЗ и на ЕРБ на СЗО); 

6. Интензивна съвместна дейност с ECDC; 

7. Интензивна съвместна дейност с регионалния офис на СЗО за оценка на елиминацията 

на двете инфекции в България; от СЗО е проведена акредитация на НРЛ по морбили и 

др.); 

8. Резултатите от научната работа по ВПИ са представени в български научни форуми; 

9. Преподавателска работа на експертите от НРЦ-ВПИ в следдипломното обучение по 

Програмата за СДО на НЦЗПБ; 

10. Предоставяне на информация за разпространението на конкретни ВПИ и за начините за 

предпазване от тях. 

Заключение: Работата на НРЦ-ВПИ допринася за подобряване на епидемиологичния статус на 

всяка една ВПИ в страната и е в подкрепа на здравните власти в превенцията и управлението на 

ВПИ. 
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NATIONAL REFERENCE CENTER “VACCINE PREVENTABLE DISEASES” ( NRC-VPD): 

ANNUAL REPORT ON THE ACTIVITIES IN 2019 

 

N. Vladimirova¹, A. Kurchatova¹, L. Nikolaeva-Glomb², S. Ivanova², A. Stoyanova ², E. Markova², E. 

Shikova², V. Levterova³, N. Brankova³, I. Simeonovski³, A. Decheva³ 

 
1
Department of Epidemiology and Communicable Diseases Surveillance  

²Department of Virology 

³Department of Microbiology 

 

Aim of the Annual Report is to present a summary of integrated work activities of the National 

Reference Center on Vaccine Preventable Diseases (NRC –VPD) in the area of the epidemiological and 

laboratory surveillance and prevention of vaccine preventable diseases, also communication of VPD 

information to medical specialists, national and international health institutions and organizations, and to 

the community. 

Materials and methods: Information on the preventive, scientific, educational and methodical work of 

all departments belonging to the NRC is collected and summarized. Information related to 

participation of NRC experts in communication activities regarding VPD is also collected. 

Results: 

1. All reported vaccine preventable diseases in Bulgaria for 2018 are analyzed; 

2. Immunizations and immunization coverage in Bulgaria for 2018 are analyzed; 

3. Results of routine reference lab diagnostics of different etiological VPI agents, subject of lab 

surveillance are summarized; 

4. Information materials for European Immunization Week (EIW) 2019 were elaborated and 

distributed; 

5. An intensive collaboration with the Ministry of health is realized (e.g. elaboration of parts of 

legislative documents-ordinances, positions on VPD prevention and control in the country; release 

of routine and periodic VPI surveillance information; preparation of documents for 

epidemiological investigation and surveillance of measles/rubella/CRS, as required in the 

National Measles and Rubella elimination programme (2019-2022), e.g. : algorithm of early 

warning and epidemiological investigation of measles/ rubella case/outbreak; updated 

worksheets for epidemiological investigation and surveillance of measles/rubella/CRS; outbreak 

form for routine and final report of measles/ rubella outbreak; training of all directors of 

Depts. Infectious diseases surveillance and control in RHIs was organized; continuous lab and 

epidemiological surveillance of all cases reported within the measles epidemic in 2019; annual 

measles and rubella status update(2018) was performed and provided to NVC in MoH and ERB of 

WHO; 

6. An intensive collaboration with ECDC 

7. An intensive collaboration with the regional office of WHO for assessment of measles and rubella 

elimination in Bulgaria is realized; NRL-MMR was assessed by WHO experts during an 

accreditation review and based on this, the assessors recommend to fully accredit the NRL for 

measles and rubella serology and molecular detection; 

8. Scientific work on VPI is presented at national fora. 

9. Teaching   activities   of   NRC-VPD   experts   in   the   annual   NCIPD   Continuous Professional 

Development education programme; 

10. Updated information regarding VPD morbidity, prevention and control measures, was 

disseminated to the community. 

Conclusions: The work of NRC-VPD contributes to improve the epidemiological status of each VPD 

in the country and supports the health authorities in prevention and management of VPDs. 
Key words: vaccine preventable diseases, surveillance, immunizations
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СЕСИЯ II- МИКРОБНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ  

 

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ АНТИМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА НА 

КЛИНИЧНИ ИЗОЛАТИ STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA: МЕХАНИЗМИ НА 

РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ TRIMETHOPRIM-SULFAMETHOXAZOLE И ТЕРАПЕВТИЧЕН 

ПОДХОД 

Т. Стратева
1
, А. Трифонова

2
, С. Пейков

3, 4
, Е. Савов

2
, И. Митов

1 

 

1
Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински Университет 

– София;  

2
Лаборатория „Микробиология”, Катедра „Военна епидемиология и хигиена”, Военномедицинска 

академия – София;  

3
Катедра „Генетика”, Биологически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”; 

4
Лаборатория БиоИнфоТех, София Тех Парк, София. 

 

Цел: Да се проучат чувствителността към антимикробни лекарствени средства (АМЛС) и 

механизмите на резистентност към trimethoprim-sulfamethoxazole (SXT) на клинични изолати 

Stenotrophomonas maltophilia, както и да се изготвят препоръки за терапия на инфекциите. 

Материали и методи: Общо 168 нозокомиални изолата S. maltophilia, идентифицирани чрез 

полимеразно-верижна реакция (PCR) за детекция на 23S рРНК гена, бяха събрани в периода 

2011–2016 г. от пет болници в София. Чувствителността към АМЛС беше определена чрез 

градиентен МПК-тест. Основните механизми на резистентност към SXT бяха проучени чрез PCR 

детекция на sul и dfrA гени, както и на интегрони от класове 1–3. Геномите на двата избрани SXT-

резистентни щама (SM130 и SM148) бяха секвенирани на Illumina HiSeq платформа посредством 

технологията на прочити с 2 х 150-bp свързани краища. 

Резултати: Антибиотичната чувствителност към SXT, minocycline, levofloxacin, chloramphenicol, 

ticarcillin-clavulanic acid и ceftazidime беше съответно: 86.3%, 97.6%, 88.1%, 61.9%, 60.7% и 

38.7%. При всички SXT-резистентни щамове (n=23) беше доказано наличие на sul1 ген, а 69.6% 

от тях бяха intI-положителни. Изолат SM130 съдържа интегрон от клас 1 (7 kb) със sul1 в 3’ 

края. В него е вмъкната генна касета blaOXA-74– aac(6')-Ib-cr–cmlA7, детерминираща кръстосана 

антимикробна резистентност. Интегрон от клас 1 (2.6 kb) беше идентифициран и в изолат SM148 

с разликата, че в него липсва генна касета. 

Заключение: Нарастващата резистентност към SXT е обезпокоителен факт, тъй като този 

препарат е средство на първи избор за лечение на симптоматични S. maltophilia инфекции. Нейното 

разпространение е свързано с подвижни генетични елементи, носещи кодиращите резистентност 

гени. В търсене на алтернативни терапевтични възможности е важно събирането на данни за 

тези генетични механизми, за in vitro чувствителността на изолатите към различни АМЛС, а също 

и за техния ефект при прилагането им в клинични условия. 

Ключови думи: Stenotrophomonas  maltophilia,  trimethoprim-sulfamethoxazole,   механизми на 

резистентност. 

Благодарност: Проучването е финансирано по Договор № Д-63/23.04.2019 г., Съвет по 

медицинска наука към Медицински университет – София. 

 

 

SUSCEPTIBILITY TO ANTIMICROBIAL DRUGS OF STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA 

CLINICAL ISOLATES: RESISTANCE MECHANISMS TO TRIMETHOPRIM-

SULFAMETHOXAZOLE AND THERAPEUTIC APPROACH 

T. Strateva
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3
Department of Genetics, Faculty of Biology, Sofia University “St. Kliment Ohridski”;  

4
BioInfoTech Laboratory, Sofia Tech Park, Sofia. 

 

 

Purpose: To explore the susceptibility to antimicrobial drugs (AMDs) and the resistance mechanisms to 

trimethoprim-sulfamethoxazole (SXT) of Stenotrophomonas maltophilia clinical isolates, as well as to 

prepare appropriate recommendations for the treatment of infections. 

Materials and methods: A total of 168 S. maoltophilia nosocomial isolates, identified by a 

polymerase chain reaction (PCR) of the 23S rRNA gene, were collected during the period 2011– 2016 

from five hospitals in Sofia. The susceptibility to AMDs was determined by a MIC-gradient assay. The 

main mechanisms of SXT resistance were studied by PCR detection of sul and dfrA genes, as well as of 

class 1–3 integrons. The whole genomes of two selected SXT-resistant strains (SM130 and SM148) were 

sequenced with the HiSeq 2500 platform (Illumina) using 2 x 150-bp paired-end read technology. 

Results: The antimicrobial susceptibility to SXT, minocycline, levofloxacin, chloramphenicol, 

ticarcillin-clavulanic acid and ceftazidime was respectively: 86.3%, 97.6%, 88.1%, 61.9%, 60.7% and 

38.7%. Presence of the sul1 gene was found in all SXT-resistant strains (n=23), and 69.6% of them were 

intI-positive. Isolate SM130 contained a class 1 integron (7 kb) with sul1 in its 3′- conserved segment. 

A blaOXA-74–aac(6')-Ib-cr–cmlA7 gene cassette, determining antimicrobial cross-resistance, was 

embedded therein. A class 1 integron (2.6 kb) was also identified in isolate SM148 except that it lacked a 

gene cassette. 

Conclusion: Increasing resistance to SXT is of concern, since it has been recognized as the first- line 

agent for symptomatic S. maltophilia infections. Its spread is associated with mobile genetic elements 

carrying resistance-coding genes. In the search for alternative therapeutic options, it is important to 

collect data on these genetic mechanisms, the in vitro susceptibility of isolates to different AMDs, and 

their effect in clinical use. 

Keywords: Stenotrophomonas maltophilia, trimethoprim-sulfamethoxazole, resistance mechanisms. 

 Acknowledgement: This study was supported by a grant from the Council of Medical Science of the 

Medical University of Sofia (grant no. D-63/23.04.2019). 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЧРЕВНА ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ НА НОСИТЕЛИ С МНОЖЕСТВЕНО-

РЕЗИСТЕНТНИ ГРАМ-ОТРИЦАТЕЛНИ МИКРООРГАНИЗМИ 

Савов, Е.
1
, Кр. Ковачка

1
, Т. Стратева

2 

 

1 – МБАЛ, Самоков 

2 – МУ, София 

 

Представена  е литературна информация относно деколонизацията на червата като ефективно 

средство за намаляване на заболеваемостта и смъртността от инфекции, причинени от Множествено-

резистентни Грам- отрицателни микроорганизми / МДР/, включително и множествено резистентни 

щамове A.baumannii и P.aeruginosa при пациенти след трансплантация, пациенти в интензивните 

клиники на болниците и при пациенти с мащабни хирургически операции. Дискутират се 

възможностите на различни режими за деколонизация, като се обръща внимание върху 

трансплантацията на фекална микробиота / ТФМ/, като особено обещаващо средство в това 

отношение.  

Ключови думи: чревна деколонизация, ТФМ 

 

 

OPPORTUNITIES FOR BOWEL DECOLONIZATION OF MULTIDRUG-RESISTANT GRAM- 

NEGATIVE BACTERIA CARRIERS 
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1 – MBAL , Samokov 

2 - Мedical University,  Sofia 

 

Literary information on bowel decolonization as an effective means of reducing the morbidity and 

mortality of infections caused by Multidrug-resistant Gram-negative microorganisms (MDR), including 

multiple -resistant strains of A.baumannii and P. aeruginosa, especially in post-transplant patients, patients in 

intensive care units and patients with large-scale surgery, is presented. The possibilities of different 

decolonization regimes are discussed, with attention being paid to fecal microbiota transplantation / FMT/, as 

a particularly promising tool in this respect. 

Key words: bowel decolonization, FMT 

 

 

УВЕЛИЧАВАЩА СЕ ЧЕСТОТА НА ПОЛИРЕЗИСТЕНТНИ ГРАМ-ОТРИЦАТЕЛНИ 

МИКРООРГАНИЗМИ ОТ УРОКУЛТУРИ НА АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ 

 

Е. Кьолеян, Н. Халачев, В. Младенова, Д. Панайотова, Ш. Тете, Д. Пепелджийски, Пл. Йовчевски 

 

Медицински институт – МВР  

 

Цел. Настоящата работа прави преглед на етиологичния спектър на сигнификантни урокултури на 

амбулаторни пациенти на Медицински институт – МВР през 2019 г и антибиотичната им 

чувствителност, с акцент върху честотата на полирезистентни Грам- отрицателни микроорганизми. 

Материали/ методи. Изследвани са пациенти на амбулаторните кабинети по Нефрология и 

Урология. Идентификацията на изолираните микроорганизми е с класическа пъстра редица; панели 

API Biomerieux, France и Crystal, BD, USA; автоматизирана система VITEK 2 compact, Biomerieux, 

USA. Определянето на антибиотичната чувствителност е с дифузионен дисков метод и определяне на 

Минималните подтискащи концентрации според EUCAST, 2019. Приложени са специфични методи 

за доказване на механизми на резистентност: double disk synergy за широкоспектърни β-лактамази 

ESBL; NP-carba test, 

E-test mbla, ROSCO test за карбапенемази. 

Резултати. През 2019 г са изследвани общо 2565 урокултури от амбулаторни пациенти. 

Етиологичният спектър на инфекциите включва 451 Escherichia coli, 142 Klebsiella pneumoniae, 71 

Proteus mirabilis, 12 Proteus vulgaris, 17 Morganella morgannii, 39 Enterobacter cloacae, 6 Enterobacter 

aerogenes, 19 Citrobacter freundii, 6 Serratia marcescens, 20 Pseudomonas aeruginosa и 13 Acinetobacter 

baumannii. Установен бе висок относителен дял на преобладаване на полирезистентни 

микроорганизми: ESBL – продуценти – 24 % в 

E. coli; 37 % - K. pneumoniae, 54 % - E. cloacae; с карбапенемази: - 25 % в K. pneumoniae от 

амбулаторни мъже и 8 % в K. pneumoniae от амбулаторни жени; 25 % в P. аeruginosa и 54 

% в A. baumannii. Болшинството от ESBL ензимите са с характеристика СТХ-М, а карбапенемазите – 

метало-беталактамази. 

Заключение. Високият относителен дял на проблемни полирезистентни микроорганизми от 

урокултури на амбулаторни пациенти е притесняващ и е вероятно последица от непълноценно 

излекувани инфекции и неспазване на изискванията в Контрола на инфекциите. 

Ключови думи: продуценти на ESBL и карбапенемази; уроинфекции; амбулаторна помощ 

 

 

INCREASING PREVALENCE OF MULTIDRUG RESISTANT GRAM-NEGATIVE 

MICROORGANISMS FROM URINECULTURE OF AMBULATORY PATIENTS 

 

E. Keuleyan, N. Halachev, V. Mladenova, D. Panayotova, Sh. Tete, D. Pepeldjiyski, Pl. Yovchevski 

 

Medical Institute – Ministry of the Interior  
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Aim. The current work reviews the etiological specter of significant urine cultures from ambulatory patients 

of the Medical Institute – Ministry of the Interior in 2019 and their antimicrobial susceptibility, with an 

accent on the frequency of multidrug resistant Gram- negative microorganisms. 

Materials/ methods. Patients from the ambulatory cabinets on Nephrology and Urology have been 

investigated. Identification of isolated microorganisms was by the classical biochemical tests; panels API 

Biomerieux, France and Crystal, BD, USA; automated system VITEK 2 compact, Biomerieux, USA. 

Antibiotic susceptibility testing is by Disk diffusion method and by determination of the Minimal Inhibitory 

concentration according to the EUCAST, 2019. Specific methods for the proof of specific mechanisms of 

resistance were applied: double disk synergy for extended-spectrum β-lactamases ESBL; NP-carba test, E-

test mbla, ROSCO test for carbapenemases. 

Results. A total of 2565 urine cultures have been investigated in 2019 from ambulatory patients. Etiological 

specter of infections includes 451 Escherichia coli, 142 Klebsiella pneumoniae, 71 Proteus mirabilis, 12 

Proteus vulgaris, 17 Morganella morgannii, 39 Enterobacter cloacae, 6 Enterobacter aerogenes, 19 

Citrobacter freundii, 6 Serratia marcescens, 20 Pseudomonas aeruginosa and 13 Acinetobacter baumannii. 

A high relative rate of prevalence of multidrug resistant organisms was established: ESBL – producers – 24 

% in E. coli; 37 % - K. pneumoniae, 54 % - E. cloacae; with carbapenemases: - 25 % in K. pneumoniae 

from ambulatory men and 8 

% in K. pneumoniae from ambulatory women; 25 % in P. аeruginosa and 54 % in A. baumannii. 

Conclusion. The high relative rate of problem multidrug resistant microorganisms from urine cultures of 

ambulatory patients is embarrassing and is probably a consequence of inadequate cured infections and non-

compliance with requirements in the Infection control. 

Ключови думи: продуценти на ESBL и карбапенемази; уроинфекции; амбулаторна помощ 

Key words: ESBL- and carbapenemase- producers; urine infections; ambulatory care 

 

 

МИКРОБИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СЛЕДОПЕРАТИВНИТЕ ИНФЕКЦИИ ПРИ 

РАМЕННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ 

 

Мариана Мурджева
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, Атанаска Петрова
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1
Катедра Микробиология и имунология при Фармацевтичен факултет на Медицински университет-

Пловдив 
2
Лаборатория по микробиология при УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив 

3
Научно-изследователски институт на МУ-Пловдив  

 

Раменното ендопротезиране е сравнително ново предизвикателство за българската медицина. 

След трансплантация на раменна става инфекциите са най-честото усложнение и причина за неуспех. 

Макар и ниска по световни данни (1-4%) честотата на следоперативните инфекции при тази 

интервенция буди тревога поради проблемите в ефективността на традиционните микробиологични 

подходи за диагностиката им. Най-честите причинители на следоперативни инфекции при раменно 

ендопротезиране са бактериите с водещото участие на Propionibacterium acnes, отговорен  до 56% от 

инфекциите, които могат да се проявят до 2 години след операцията. Стафилококите са следващи по 

честота. По-рядко се доказват коринебактерии и Грам отрицателни бактерии. 

    Микробиологичната диагноза на инфекциите е важна, но пред- и пост-оперативните рутинни 

микробиологични култури не винаги могат да предскажат инфекция или да изолират бактериалния 

причинител. Акцентира се върху правилното вземане на материал и неговия транспорт, необходимостта 

от зонификация на пробата и поставяне в бутилки за хемокултура, кратността на изследванията с 

определяне на  колония-формиращи единици, продължителността на култивиране и възможностите на 

мултиплексния PCR.  

     Изборът на адекватна ранна антибиотична терапия в хирургията на раменната става може да 

редуцира риска от постоперативна инфекция при коморбидни пациенти.  СЗО препоръчва чек лист с 19 

показателя преди хирургичната интервенция с цел намаляване на усложненията. Той включва и оценка 

на необходимостта от прилагане на антибиотици за профилактика, която да протектира имплантираната 

става при хематогенна дисеминация. Съществуващите противоречия са относно продължителността на 
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антимикробната профилактика и лечението и избора на антибиотик. 

 

Ключови думи: раменно ендопротезиране, пост-оперативни инфекции, антимикробна профилактика 

 

 

MICROBIOLOGICAL ASPECTS OF POSTOPERATIVE INFECTIONS IN SHOULDER 
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Shoulder prostheses are relatively new challenge for Bulgarian medicine. After a shoulder transplant, infections 

are the most common complication and cause of failure. Although the low worldwide distribution (1-4%), the 

incidence of postoperative infections in this intervention is alarming due to problems in the effectiveness of 

traditional microbiological diagnostic approaches. The most common cause of postoperative infections in 

shoulder arthroplasty are bacteria with the leading role of Propionibacterium acnes, responsible for up to 56% 

of infections, which can occur up to 2 years after surgery. Staphylococci are next in incidence. Less commonly, 

Corynebacterium species and Gram negative bacteria are found. 

Microbiological diagnosis of infections is important, but pre- and post-operative routine microbiological 

cultures cannot always predict infection or isolate the bacterial causative agent. Emphasis is placed on the 

correct collection of specimen and its transport, the need for zoning of the sample and placement in blood 

culture bottles, the multiplicity of the tests with determination of colony forming units (CFU), the duration of 

cultivation and the resources of multiplex PCR. 

The choice of adequate early antibiotic therapy in shoulder surgery may reduce the risk of postoperative 

infection in comorbid patients. WHO recommends a checklist with 19 indicators before surgery to reduce 

complications. It also includes an assessment of the need of antibiotic prophylaxis to protect the implanted joint 

in case of hematogenous dissemination. Controversies exist about the duration of the antimicrobial prophylaxis 

and treatment and the choice of antibiotic. 

 

Key words: shoulder prostheses, postoperative infections, antimicrobial prophylaxis 
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Coronaviruses are a large family of viruses which may cause illness in animals or humans. In humans, 

several coronaviruses are known to cause respiratory infections ranging from the common cold to more 
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severe diseases. The most recently discovered coronavirus Severe Acute Respiratory Syndrome SARS- 

CoV-2 causes coronavirus disease (COVID-19) outbreak began in Wuhan, China, in December 2019. 

COVID-19 is now a pandemic affecting many countries globally including Macedonia. COVID-19 is 

mandatory notifiable diseases in Macedonia as part of the universal system for surveillance of 

communicable diseases in the country from 2020. 

The aim of the study is to present surveilance of SARS-CoV-2 in Macedonia since the beging of february 

2020. 

Materials and methods. WHO case definition is used to select suspect cases for epi and lab surveillance 

of SARS-CoV-2. A testing algorithm is used by GPs and infectious diseases departments for selection 

of patients. The national refernce lab for detection of SARS-CoV-2 is Lab for virology (LV) at the 

Institute of Public health (IPH) is using real time RT -PCR test according WHO publiched detection 

protocols. Epi and lab data are analyzed by the department for control and prevention of communicable 

diseases at IPH with support of My Term. 

Results. The first case with COVID-19 in Macedonia was detected on 26 February 2020. The highest 

number of reported cases per day (n = 243) was registered on 17.07.2020. The peak was reached at week 

28 (n = 1,074). Until 23.08.2020, 13.672 COVID-19 cases are reported. By place of residence, COVID-19 

cases have been reported in 35 cities in the country. Most of the cases are in Skopje, Kumanovo, 

Tetovo and Stip, while the highest mortality is registered in Struga, Kumanovo, Stip, Tetovo and 

Skopje. The specific morbidity in males is 

662.7 / 100,000, while in females 658.8 / 100,000. The age of the patients ranges from 0 to 99 years 

(average - 44.7 years). Most of the patients are over 60 years old (22.4%). The lowest incidence of 

210.6 per 100,000 inhabitants is registered in children aged 0-9 years. 26.5% of the diagnosed persons 

were asymptomatic cases. 6.0% of COVID-19 cases are among health professionals. Lethality is 4.2%. 

2.2% cases were imported. Until 23.08.2020, 

a total of 138,325 materials were tested (13,672 positive persons detected) in 12 labs for detection of 

SARS-CoV-2 or 66,850 tests per 1,000,000 inhabitants. Total number of tests performed at the LV IPH 

is 65.050 with detected 7.715 positive cases. My Term enable rapid sharing of test results between 

epidemiologist at national and regional level, GPs and hospital clinicians. 

Conclusion. Rapid response and surveillance of SARS-CoV-2 is established with inclusion of public 

heath centers, labs and My term. Lab diagnostic capacities are gradualy increased from one to 12 to 

respond to the increased testing demand. Further sutrainghtening of the surveillance system is necessary. 

 

 

CARBAPENEM-RESISTANT ENTEROBACTERIACEAE- TWO YEAR SURVEY 

 

Ana Kaftandzieva, Zaklina Cekovska, Gordana Jankoska, Vеsna Kotevska, Gordana Mirchevska, Milena 

Petrovska 

 

Institute of Microbiology and Parasitology, Medical Faculty, UKIM Skopje, Republic of North 

Macedonia 

 

Aim:   To   determine   the   prevalence   and   susceptibility   of   carbapenem   -   resistant 

Enterobacteriaceae (CRE). 
Material and methods: All samples (urine, wound, blood, tubus/canila, sputum, tracheal aspirates) 

obtained from the hospitalized patients in the University Clinics of the ,,Mother Teresa” Campus and the 

City hospital ,,8th September” in Skopje during two years period (2017- 2018) were processed at the 

Institute of Microbiology and Parasitology, Medical Faculty, Skopje. Standard microbiology techniques 

were used for isolation and identification of the strains. Determination of the susceptibility to 15 

antimicrobial agents was done by disk diffusion method. Vitek 2 and E-tests were performed to 

determine MICs to carbapenems and colistin. CIM method for carbapenemase production and 

carbapenemase set were performed to all strains that showed smaller inhibition zones to carbapenems 

according EUCAST. 

Results: In 2017 and 2018, out of the total number of Klebsiella pneumoniae-Kp 215 and 394, 

carbapenem resistant were 45 (21%) and 68 (17,5%), respectively. All CRE produced metallo- beta 
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lactamases. The percentage of carbapenem resistant Kp in 2017 and 2018, according to the origin, were 

as follows: 25/13 were from urine 18/30 were from wound, 29/30 were from blood culture, 20/25 were 

from tubus/canilla and 13/19 were from sputum/tracheal aspirate. In 2017 and 2018, out of the total 

number of Enterobacter spp 206 and 198, carbapenem resistant were 3 (1,5%) and 25 (12,6%), 

respectively. The percent of carbapenem resistant isolates of Enterobacter spp in 2017 and 2018 were 

as follows: 0,5/20 from wounds and 15/14 from blood culture. CRE were 100% resistant to 9 tested 

antibiotics in both years and the percent of the resistance to other antibiotics in 2017 and 2018 were as 

follows: 82/58 to imipenem, 96/85 to meropenem, 42/62 to gentamicin, 51/45 to amikacin and 91/88 to 

kotrimoxazole. Higher MICs to colistin showed 17,8% of Kp isolates in 2017 and 4,5% in 2018. 

Conclusion: The higher percentage of carbapenem resistant isolates was observed in 2017 compared to 

previous year. Phenotypic tests for detection of CRE in the routine work should be performed as well as 

all strategies to control the spread of these strains in hospital environment 

Key  words: Carbapenem-resistant  enterobacteria,  Klebsiella  pneumoniae,  Enterobacter spp, antibiotics 

 

 

ACINETOBACTER SPP. STRAINS ISOLATED FROM LOWER RESPIRATORY TRACT OF 

PATIENTS WITH COVID-19 

 

Branka Petrovska Basovska, Biljana Kakaraskoska Boceska, Dugagjin Osmani, Snezhana Cvetkovikj, 

Dragan Kochinski, Shaban Memeti 

 

Institute of Public Health – Skopje 

 

Aim: Acinetobacter baumannii is an emerging pathogen and a major cause of nosocomial infections. 

Multi-antibiotic resistant Acinetobacter has great clinical significance with high death rates. Acinetobacter 

outbreaks are frequently occurred in intensive-care units which involve patients on mechanical 

ventilation. The aim of this study was to investigate presence of Acinetobacter spp. in samples from lower 

respiratory tract of patients with COVID-19. 
Material and methods: As materials were used lower respiratory tract samples (tracheal aspirate, 

broncheoalveolar lavage fluid and sputum) from patients with confirmed COVID-19, sent from one 

COVID Health Center to the Institute of Public Health – Skopje for bacteriological examination for three 

consecutive months (May – July). 
Results: The presence of Acinetobacter spp. was detected in 22 lower respiratory tract samples: 16 

tracheal aspirates (72,73%) and 6 broncheoalveolar lavage fluid samples (27,27%) from 32 patients - 

68,75%. All of strains isolated were multi-drug resistant Acinetobacter baumannii, but all were sensitive 

to colistin. Acinteobacter was isolated from 9 female patients (90%) and 13 male patients (59,09%). 

Mechanical (assisted) ventilation was provided on 18 (81,81%) of those patients: 7 females (77,78%) and 

11 male patients (84,62%). COVID-19 patients with isolated Acinetobacter spp. from lower respiratory 

tract ended in a fatal outcome (95,45%), except one (male, without mechanical ventilation). 
Conclusion: Patients with COVID-19 have massive isolation of Acinetobacter spp. from lower 

respiratory tract, which is closely related to mechanical ventilation and usually they have a fatal outcome. 
Кеywords: Acinetobacter spp., COVID-19, lower respiratory tract 
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Introduction: Infection and antibiotic resistance are important public health issues. Lower respiratory tract 

infections (LRTI's) are the most frequent infections among patients in intensive care units (ICU`s). One of 

the major problems world-wide is the increase in antibiotic resistant strains of bacteria, mainly in 

hospitals. The consequences of increased drug resistance are far reaching since bacterial infection of the 

lower respiratory tract (LRT) is a major cause of death from infectious disease. 

Objective: The study was conducted with the aim of determining the bacterial etiology of LRTI in the 

pediatric intensive care unit (PICU) as well as to update the clinicians with the various antimicrobial 

alternatives available in the treatment of LRTI. 

Material and methods: It is a retrospective study, for the period of 6 months (01.01.2020- 

30.06.2020) conducted in PICU ward on the Clinic for Pediatric Diseases in Skopje N. Macedonia. 104 

tracheal aspirates were evaluated. Identification and susceptibility testing were done with standard 

microbiological methods, also using automated VITEK2 system. EUCAST standards for interpretation 

were used. 

Conclusion: We can conclude that for effective management of LRTI's, an ultimate and detailed 

bacteriological diagnosis and susceptible testing is required to overcome global problem of antibiotic 

resistance. 

Key words: lower respiratory tract infections, bacterial isolates, Intensive Care Unit, antimicrobial 

resistance 
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Background: The role of Lactobacillus iners in maintaining a healthy vagina environment is unclear weather 

it is detected in normal conditions, as well as in vaginal dysbiosis and bacterial vaginosis (BV). The role of 

Lactobacillus spp. in Urinary Tract Infection (UTI) is unclear and under investigation.  

Materials/methods: The vaginal swabs of 93 females in reproductive age were examined by classical 

microbiological protocols and by molecular methods of 16S rRNA DNA sequence analysis for identification 

of different Lactobacillus spp., as well as Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealiticum and Mycoplasma 

hominis. Three groups were analysed according the Nugent score: negative for BV (0-3) (n=51); intermediate 

for BV (4-6) (n=23) and indicative for BV (7-10) (n=19). A total of 12 females with symptoms of UTI and 

sterile urinecultures, negative for Chlamydia trachomatis DIF and Ureaplasmas/Mycoplasmas, with 

Lactobacillus spp. >10
6
CFU were examined. 

Results: A total of 22 different lactobacilli were identified, predominantly Lactobacillus iners (as a single 

strain in 39 of total 93 females and once in combination with other lactobacilli), L. crispatus and L. casei (in 

combination together and with other lactobacilli, in 26, 33 and 30 cases, respectively). No statistically 

significant association was observed between L. iners and BV as well as intermediate BV (Pearson Chi-

square: 2.500, p = 0.113846). L. iners was the most frequent in subjects with vaginal pH>4.5 as a single strain, 

as well as together with other bacteria (G. vaginalis, U. urealiticum, M. hominis). L. crispatus, L. casei and 

other 19 lactobacilli were almost always in combination of 2, 3, 4, 5 and 7 lactobacilli and less frequent in 

vaginal pH>4.5 and other bacteria.  

 

 

Lactobacillus iners in females with other detected or isolated bacteria 

Other bacteria / 

other results 

Females 

(No) 

No L. iners 

(%) 

No L. crispatus / L. 

casei (%) 

Other 19 

lactobacilli  

G. vaginalis 38  18 (47.4) 7 / 6  (18.4 / 15.8) 24 (63.2) 
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U. urealiticum 40  19 (47.5) 13 / 13 (32.5 / 32.5) 23 (57.5) 

M. hominis 14  7 (50.0) 1 / 1      (7.1 / 7.1) 4 (28.6) 

vaginal pH>4.5 36 17 (47.2) 7 / 6 (19.4 / 16.7) 18 (50.0) 

 

4 out of 12 lactobacillus isolates from urinecultures were Lactobacilus iners. 

Conclusions: Further studies of the pathogenicity factors, lactic acids and H2O2 production are needed to 

explain the role of L. iners as the most frequently detected lactobacillus in healthy and disturbed vaginal 

niche as well as its interaction with other bacteria.
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СЕСИЯ III  ИНФЕКЦИИ 

 

ОСОБЕНОСТИ В ПРОТИЧАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЕНТЕРОВИРУСНИ 

НЕВРОИНФЕКЦИИ 
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Резюме: Човешките ентеровируси (EVs) се отнасят към род Enterovirus , семейство Picornaviridae. 

Понастоящем са идентифицирани над 100 генотипа неполиомиелитни ентеровируси (NPEV). 

Вниманието към NPEV като съществена причина за заболеваемост и смъртност в световен мащаб 

нараства с доближаването към крайната цел ликвидиране на полиомиелита . Асептичният 

менингит, причинен от NPEV заема 48-95% от случаите на вирусен менингит с идентифициран 

причинител. В детската възраст ентеровирусният менингит се среща 5-8 пъти по-често отколкото 

при възрастните. 

Целта на това проучване е да се посочат особеностите на съвременните NPEVs невроинфекции. 

Най-често клинично EV асептичен менингит се представя с температура, повръщане и менингеални 

симптоми като главоболие, вратна ригидност, симптоми на Керниг и Брудзински. В ликвора се 

установява повишен брой левкоцити. EV30 е един от най- разпространените щамове на EV, 

участващи в спорадични и епидемични случаи на асептичен менингит. 

Изводи: Ентеровирусен менингит следва винаги да се подозира при деца с менингиален синдром, 

особено когато е придружен от диспептични прояви и обрив през летните месеци. Лабораторните 

данни за левкоцитоза и преобладаването на полинуклеарни клетки в седимента на ликвора при 

първата лумбална пункция изискват допълнително изясняване. 

Ключови думи: ентеровирусни невроинфекции, клинична презентация, особености 
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Abstract: Human enteroviruses (EVs) belong to the genus Enterovirus of the Picornaviridae family. At 

present, more than 100 genotypes of human nonpolio enteroviruses (NPEVs) have been identified. As polio 

eradication approaches, NPEVs are receiving increased attention as significant cause of morbidity and 

mortality worldwide. It is estimated that aseptic meningitis caused by NPEVs comprises 48-95% of the cases 

in which a causative virus is identified. 

Children are predominantly affected as pediatric EV-associated meningitis is 5-8 times more common than in 

adults. 

The purpose of this study is to elucidate the peculiarities of modern NPEVs neuroinfections. 

 

The most common clinical presentation of pediatric EV aseptic meningitis is fever accompanied by vomiting 

and meningeal symptoms such as headache, neck stiffness, nuchal rigidity, Kernig’s and Brudzinski’s signs. 

The majority authors find out elevated white cell count in CSF. EV30 has been reported as one of the most 

common EV strain involved in the sporadic and epidemic cases of aseptic meningitis. 

Conclusions: EV meningitis may be always suspected in children with the meningeal syndrome, especially 

when accompanied by dyspeptic manifestations and rash during the summer months.  Ambiguous data on 
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leukocytosis and predominance of polynuclear cells in the CSF sediment at the first LP requires further 

clarification. 
Key words: enteroviral neuroinfection, clinical presentation, peculiarities 
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Ключови думи: Хантавируси, горски работници, ОБН 

 

ВЪВЕДЕНИЕ: Хеморагичната треска с бъбречен синдром (ХТБС) е остро инфекциозно заболяване, 

протичащо с токсиинфекциозен синдром, остра бъбречна недостатъчност и хеморагични прояви. 

Причинява се от Хантавируси. Естествен резервоар на инфекцията са различни видове гризачи. ХТБС 

е природо-огнищна болест, а в България се среща в планинските райони. Област Пазарджик се намира 

в Западно-Родопската природно-огнищна зона, в която са струпани най-много природни огнища. ЦЕЛ: 

Да представим епидемиологичните и клинични характеристики при трима болни с ХТБС, лекувани в 

Инфекциозно отделение на МБАЛ – Пазарджик през октомври-ноември 2019 г. МАТЕРИАЛИ И 

МЕТОДИ: Трима болни от ХТБС. Използвани са методите на епидемиологично проучване, клинично 

наблюдение и проследяване, клинико-лабораторни, образни, вирусологични и серологични 

изследвания, както и молекулярно-биологични техники (PCR). РЕЗУЛТАТИ: Двама от болните са 

мъже. И тримата живеят на едно и също място, упражняват една и съща професия и заболяват по едно 

и също време. При всички се развива бъбречна недостатъчност, овладяна патогенетично, без диализно 

лечение. Хеморагичният синдром е дискретен и кухинни кръвотечения не са наблюдавани. По тежест 

заболяването протече като средно-тежка форма. Диагнозата при всички е потвърдена с доказването на 

антитела срещу хантавируси, а при един се доказва и вирусна нуклеинова киселина чрез PCR. 

OБСЪЖДАНЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Необичайното в тези случаи е едновременното възникване на 

заболяване при три лица. Жилището, което обитават в гората, е лесно достъпно за гризачи и такива са 

били забелязани и в помещенията. И тримата болни са консумирали една и съща храна и вода от 

несигурен водоизточник. Нашите наблюдения също потвърждават, че ХТБС засяга активната възраст 

и най-често е свързана с професията / представените болни са горски работници/. В ендемичните 

региони е необходима разяснителна работа особено сред работниците в рискова среда. 

 

 

HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME – CLINICAL COURSE IN THREE 
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Key words: Hantaviruses, Forester, Acute renal failure 

INTRODUCTION: Hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) is an acute infectious disease that 

presents with fever, acute renal failure and hemorrhagic manifestations. It is caused by Hantaviruses. 

Various rodents are the natural reservoir of the infection. HFRS is a disease with natural focality. In 

Bulgaria, most of its natural foci are found in the Western Rhodopes and Pazardzhik region is situated 

in there. AIM: To present the clinical course and epidemiological characteristic of HFRS in three 
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patients treated at the Department of Infectious Disease of Pazardzhik Multiprofile Hospital for Active 

Treatment in October/November 2019. MATERIALS AND METHODS: Three patients with HFRS. 

The methods used include: Epidemiological study, clinical observation, laboratory analysis, imaging 

studies, virological and serological tests, and molecular-biology techniques (polymerase chain reaction – 

PCR). RESULTS: Two of the patients were male and one- female. The three of them had inhabited 

the same place; they had worked in the forest and had fallen ill at the same time. All of them developed 

an acute renal failure, which was successfully treated with medications. None of them underwent 

hemodialysis. Hemorrhagic syndrome was slightly manifested and cavity bleeding was not observed. The 

diagnosis in the three of them was established by the detection of antibodies against Hantaviruses, and in 

one of the males viral nucleic acid was also isolated (by PCR). DISCUSSION AND 

CONCLUSION: There is an unusual coincidence in the onset of the disease in the patients presented. 

The three of them had inhabited the same house in the forest, which had been approachable for 

rodents and such had been seen in the rooms. They had consumed the same food as each other and had 

drunk water from unsafe source. Our observations confirm HFRS to be a disease that affects people of 

active age, who are involved in risky occupations. In the endemic regions elucidation of the HFRS should 

be done among workers who are at higher risk of getting infected. 

 

 

ИНФЕКЦИОЗНА МОНОНУКЛЕОЗА – ПОЗНАТА И НЕ СЪВСЕМ 

 

Проф. д-р Марияна Стойчева, дмн 

 

Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МФ, МУ 

Пловдив 

 

Първичната Epstein-Barr вирусна (EBV) инфекция е асимптомна или протича като Инфекциозна 

мононуклеоза. Причинителят е с висок онкогенен потенциал, който може да се прояви с широк 

спектър EBV асоциирани лимфопролиферативни заболявания. 

Цел на настоящата работа е да се представят основни данни за патогенезата и пъстрата клинична 

картина на EBV асоциираните заболявания, с оглед корекна диагноза и правилно мониториране на 

болните. 

Материали и методи. Използвани са библиографски методи и критичен анализ на научни 

публикации в световни бази данни, от последните 5 години. 

Резултати. ЕВV e сред най-разпространените човешки вируси, с подчертан тропизъм към В Ly и 

мощен растежно-трансформиращ потенциал. ЕВV е главния причинител на инфекциозна 

мононуклеоза и кофактор на редица епителиални и лимфоидно-клетъчни неоплазми. В света 

ежегодно се съобщават 29 000 случая на стомашен карцином, 

78 000 случая на назофарингеален карцином, 29 000 случая на M Hodgkin, 7 000 Burkitt 

лимфом и 2 000 случая на лимфоми при трансплант-реципиенти, асоциирани с ЕВV. В 

заключение. Изключително интензивни са проучванията в областта на имунопрофилактиката и 

специфичните терапевтични опции.Усилията са насочени за намиране на ваксина, която да може да 

се прилага в най-ранна детска възраст, с оглед ограничаване и контролиране на разпространението 

на вируса и онкогенния му потенциал. 

Ключови думи: Epstein-Barr вирус, инфекциозна мононуклеоза, лимфо-пролиферативни заболявания 

 

 

MONONUCLEOSIS INFECTIOSA – KNOWN, BUT NOT ENTIRELY 
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Primary Epstein-Barr viral (EBV) infection is asymptomatic or presents as Infectious mononucleosis. EBV 
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has a high oncogenic potential, which may be manifested by a wide range of EBV associated 

lymphoproliferative diseases. 

The aim of the present work is to present some data on the pathogenesis and the varied clinical picture of 

EBV associated diseases, with a view to correct early diagnosis and proper monitoring of patients. 

Materials and methods. Bibliographic methods and critical analysis of scientific publications in world 

databases from the last 5 years have been used. 

Results. EBV is among the most common human viruses, with marked tropism to B Ly and potent growth-

transforming potential. EBV is the principal cause of infectious mononucleosis and is a cofactor for several 

epithelial and lymphoid cell malignancies. Each year worldwide there are about 84,000 cases of gastric 

carcinoma, 78,000 cases of nasopharyngeal carcinoma, 29,000 cases of Hodgkin lymphoma, 7,000 cases of 

Burkitt lymphoma, and 2,000 cases of lymphoma in transplant recipients associated with EBV. 

In conclusion Studies in the field of immunoprophylaxis and specific therapeutic options are extremely 

intensive. Efforts have been made to find a vaccine that can be administered at an early age to limit and 

control the spread of EBV and its oncogenic potential. 

Key words: Epstein-Barr virus, Mononucleosis infectiosa, lymphoproliferative diseases.



 

 

18 Национален Конгрес по Клинична микробиология и инфекции, София, Парк Хотел Москва, 30.09.-

02.10.2020 г.  

 

СЕКЦИЯ IV ИНФЕКЦИИ НА РЕСПИРАТОРНИЯ ТРАКТ 

34 

СЕКЦИЯ IV ИНФЕКЦИИ НА РЕСПИРАТОРНИЯ ТРАКТ 

 

ВИРУСОЛОГИЧЕН НАДЗОР НА ИНФЕКЦИЯТА С НОВ КОРОНАВИРУС В БЪЛГАРИЯ 

(SARS-CoV-2) 

 

И.Трифонова, И.Григорова, В.Добринов, С.Волева, Е.Голкочева-Маркова, Ч.Исмаилова, А.Стоянова, 

И.Георгиева, Р.Стефанова, Р.Димитрова, А.Ганчева, Л.Григорова, А.Парцунева, К.Иванова, 

И.Стойков, Т.Минкова, В.Толчков, Е.Панайотова, Н.Богданов, Л.Николаева-Гломб, И.Алексиев, 

Н.Корсун, Т.Кантарджиев 

 

Национална референтна лаборатория „Грип и ОРЗ”, Отдел Вирусология, Национален център по 

заразни и паразитни болести, София 

 

Нововъзникващите вирусни инфекции, отличаващи се с висока трансмисивност и патогенност на 

етиологичния агент представляват голяма заплаха за общественото здраве и предизвикателство за 

вирусологичната лаборатория. Епидемията с нов коронавирус (SARS-CoV-2), която започна в 

Ухан, Китай през декември 2019 г., придоби пандемичен характер, причинявайки безпрецедентна 

глобална здравна и икономическа криза. Бързата и прецизна вирусологична диагностика е от 

критично значение за ранното доказване и съобщаване на случаите на инфекция, своевременно 

проследявяне на контактните, карантиниране на инфектираните, лечение на заболелите с цел 

редуциране на вирусната трансмисия, заболяемостта и смъртността. 

В настоящето проучване са представени резултатите от изследванията на лица със суспектна 

инфекция с SARS-CoV-2, извършени в НРЛ «Грип и ОРЗ» с помощта на Real Time RT-PCR. 

През периода март-август 2020 г. са тествани 39578 респираторни проби (главно 

назофарингеални секрети) на суспектни лица и са доказани 3320 (8.4%) случаи на инфекция с 

SARS-CoV-2. Клъстери от инфектирани лица/пациенти са установени в социални домове и 

промишлени предприятия. Апробирани са различни диагностични китове/методи за доказване на 

SARS-CoV-2. Извършена е потвърдителна диагностика на съмнителни случаи, установени в други 

медикодиагностични лаборатории. 

Резултатите от проведените вирусологични изследвания имат важно значение за предприемане на 

адекватни противоепидемични мерки. 

 

 

 

VIROLOGICAL SURVEILLANCE OF INFECTION WITH А NEW CORONAVIRUS IN 

BULGARIA (SARS-CoV-2) 

 

I. Trifonova, I.Grigorova, V.Dobrinov, S.Voleva, E.Golkocheva-Markova, Ch.Ismailova, A.Stoyanova, 

I.Georgieva, R.Stefanova, R.Dimitrova, A.Gancheva, L.Grigorova, A.Partsuneva, 

K.Ivanova, I.Stoikov, T.Minkova, V.Tolchkov, E.Panayotova, N.Bogdanov, L.Nikolaeva-Glomb, I.Alexiev, 

N.Korsun, T.Kantardjiev 

 

National Reference Laboratory “Influenza and ARD”, Deartment of Virology, National Center of 

Infectious and Parasitic diseases, Sofia 

 

Emerging viral infections characterized by  high  transmissibility  and  pathogenicity  of  the аetiological  

agent  pose  a  major  threat  to  public  health  and  challenge  for  the  virological laboratory.  The 

epidemic caused by a  new  coronavirus  (SARS-CoV-2),  which  started  in December 2019 in Wuhan, 

China, has gained an pandemic character, causing an unprecedented global health and economic crisis. 

Rapid and accurate laboratory testing for SARS-CoV-2 is essential for early detection and reporting of 

cases, timely contact tracing, quarantine of infected individuals, treatment of patients in order to reduce 

virus transmission, morbidity and mortality. In the present study, the results of laboratory testing of 

suspect individuals, performed in NRL “Influenza and ARD” using Real Time RT-PCR are presented. 

During the period March-August 2020, 39578 respiratory specimens (mainly nasopharyngeal swabs) of 
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suspect individuals were tested, 3320 (8.4%) of them were SARS-CoV-2 positive. Clusters of infected 

individuals/patients were proven in social homes and industrial plants. Various diagnostic kits/methods 

for detection of SARS-CoV-2 were validated. Confirmatory diagnosis of suspicious cases found in other 

medical diagnostic laboratories was performed. 

The results of the conducted virological tests are important for taking adequate anti-epidemic measures. 

 

 

Т-КЛЕТЪЧЕН ОТГОВОР СРЕЩУ SARS-COV-2: ВЪПРОСИ, КОИТО ТЪРСЯТ ОТГОВОР 
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Цел: В условията на продължаващата пандемия, причинена от нововъзникналия SARS-CoV-2, 

развитието на вирус-специфичен имунитет е въпрос от изключително значение. Докато 

образуването на вирус-специфични антитела се изследва активно, много по-малко е известно за 

генерирането и качествата на SARS-CoV-2-специфични T-лимфоцити. Тук представяме първите 

данни за IFN-γ секретиращите CD4 и CD8 T- лимфоцити при български пациенти с COVID-19. 

Материали и методи: Изследвани са както наскоро диагностицирани, така и оздравели пациенти с 

различна тежест на инфекцията (време от поставяне на диагнозата средно 9 с/у 71 дни), в 

сравнение с контролни донори. IFNγ+CD69+T клетките са определeни флоуцитометрично след 

16ч. стимулация в присъствие на SARS-CoV-2-специфични мегапулове (MPs) от припокриващи се 

15-мерни пептиди, съдържащи спайк и не- спайк-свързани епитопи, разпознавани от CD4 (n = 474) 

и от CD8 лимфоцити (МР-A и MP-В, n=314), или - еквимоларно количество DMSO, или - 1 mg/mL 

фитохемаглутинин съответно като негативна и позитивна контроли. 

Резултати: SARS-CoV-2-специфични CD4 и/или CD8 T бяха установени при всички изследвани 

пациенти. CD8 T- клетъчните отговори се откиваха по-рано от CD4 T (при 80% с/у 40% от 

острите инфекции), като и двата типа отговори бяха по-изразени във фазата на възстановяване 

(ср.0,51% с/у 0,41% специфични CD4 и 1,26% с/у 0,55% специфични CD8 T, в сравнение с фазата 

на остра инфекция). Повечето CD8 T клетки разпознаваха МР-А пептиди (90% с/у 50% за МР-В). 

Неспецифичната експресия на IFN-γ от CD8 T бе значимо потисната в острата фаза и 

стимулирана при оздравелите (съответно 3,9% и 17,7% с/у. 8,5% за здрави контроли). Важно е, че 

установихме наличие на SARS-CoV-2-специфични CD8 и CD4 T клетки при серологично 

отрицателни донори без анамнестични данни за прекаран COVID-19. Вирус- специфичните T-

клетъчни отговори не корелираха с наличието на вирус-специфични антитела. 

Заключение: Определянето на SARS-CoV-2-специфичните T клетки е важно за мониториране на 

възникването и продължителността на протективния имунен отговор. Относителното значение на 

отделните групи епитопи предстои да бъде уточнено. Честотата на кръстосано реагиращи T-

клетки, възникнали в отговор на предходни не- SARS CoV инфекции, заслужава задълбочено 

проучване като основен индикатор за колективен имунитет срещу SARS-CoV-2. 

Ключови думи: COVID-19, SARS-CoV-2-специфични T,  SARS-CoV-2  пептидни пулове 

Благодарности: Това проучване е извършено с подкрепата на Европейския фонд за регионално 

развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование  за интелигентен      растеж“      2014-

2020,      договор      BG05M2OP001-1.002-0001-C04 

„Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и 

инфекциозната имунология“ и от Фонд научни изследвания. 

 

 



 

 

18 Национален Конгрес по Клинична микробиология и инфекции, София, Парк Хотел Москва, 30.09.-

02.10.2020 г.  

 

СЕКЦИЯ IV ИНФЕКЦИИ НА РЕСПИРАТОРНИЯ ТРАКТ 

36 

T-CELL MEDIATED IMMUNITY TO SARS-COV-2: THE QUESTIONS TO ANSWER 
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Background and Aim: In the settings of an ongoing pandemic caused by the newly emerged SARS-CoV-

2, the development of virus-specific immunity is of utmost interest. While the attention has focused 

primarily on antibody responses, much less is known about the dynamics and qualities of SARS-CoV-2-

specific T-cells. We report here the first data on IFN- γ secreting CD4 and CD8 T cells in Bulgarian 

COVID-19 patients. 

Material and methods: Recently diagnosed and recovered patients (average time since diagnosis 9 vs.71 

days), alongside with control donors were tested. IFNγ+CD69+CD4 and CD8 T cells were determined 

by flow cytometry after 16h stimulation in the presence of SARS-CoV-2-specific megapools of 15-

mer overlapping peptides containing spike and non- spike epitopes specific for CD4 (n = 474), and CD8 

T cells (MP-A and MP-B, n=314), or an equimolar amount of DMSO, or 1 mg/mL PHA as negative 

and positive controls, respectively. 

Results: SARS-CoV-2-specific CD4 and/or CD8 T cells were detected in all tested COVID- 19 patients. 

Overall, CD8 T cell responses developed earlier than CD4 (80% vs 40% of the tested acute infections). 

Both increased in strength after recovery (av. 0,51% vs. 0,41% specific CD4 and 1,26% vs. 0,55% 

specific CD8 T, as compared to acute infection). Most CD8 T cells detected peptides from MP-A (90 

vs. 50% for MP-B). CD8 T cell non-specific IFN-γ response was significantly decreased in acute stage 

(3,9%) and stimulated in recovered patients (3,9% and 17,7% vs. 8,5% in controls). Importantly, SARS-

CoV-2-specific CD8 and CD4 T cells were detected in serologically negative donors with no history 

of COVID-19 infection. Virus-specific T-cell responses did not correlate with virus-specific antibody titers. 

Conclusion: Determination of SARS-CoV-2 specific T cells is important for monitoring the 

development and persistence of protective immune response. The relative significance of peptide subsets 

should be clarified. The prevalence of cross-reactive T-cells generated in the course of previous non-

SARS CoV infections should be further explored as an indicator of herd immunity to SARS-CoV-2. 

Key Words: COVID-19, SARS-CoV-2-specific T-cells, SRAS-CoV-2 peptide pools 
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ЦЕЛОГЕНОМНО СЕКВЕНИРАНЕ НА M. TUBERCULOSIS – ВЪЗМОЖНОСТИ И 

РЕАЛНОСТИ 
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паразитни болести (НЦЗПБ), гр. София 

 

Цел Да се представят възможностите на  целогеномното секвениране (WGS) като нов метод за 

типизиране и характеристика на M. tuberculosis, с по-далечни очаквания да стане икономична 

алтернатива на конвенционалните методи и на фенотипните тестове за лекарствена чувствителност 
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(ТЛЧ).  

Материали Напревен беше преглед на обзорна литература и проучвания до 2019г. със ключовите 

думи:  WGS и M. tuberculosis. 

Съдържание WGS се базира на  технологията Next Generation Sequencing и цели революционизиране 

на диагнозата и епидемиологичния анализ на M.tuberculosis. Методът дава възможност за 

класифициране в клъстери; проследяване на източниците на инфекция и трансмисията (включително и 

трансграничната) и охарактеризиране на антимикробната устойчивост. Има научни доказателства за 

бързината на WGS за прогноза на резистентостта на M.tuberculosis, но като диагностичен метод или с 

цел надзор на резистентността все още има известни резерви: липса на стандартизация на метода; 

липса на акредитация; липса на външна оценка на качеството; тестовете/апаратурата не са 

сертифицирани за ин витро диагностика, a са само за научни цели; разминавания на фенотипен ТЛЧ с 

WGS поради: контаминация с нетуберкулозни микобактерии, човешка ДНК, неспецифична флора; 

досегашните проучванията са извършвани с щамове, а не директно с клинични материали; 

финансиране, което е по-скъпо от фенотипния ТЛЧ, като и конкретната организация на национално 

ниво във всяка отделна държава на ЕС.  

Заключение Необходими са допълнителни проучвания по въпроса, как да се превеждат геномните 

данни в смислена информация за изготвянето на политика в областта на общественото здраве. 

Ключови думи WGS, M. tuberculosi, MDR-TB 

 

 

WHOLE GENOME SEQUENCING OF M. TUBERCULOSIS – OPPORTUNITIES AND REALITIES 
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National Reference laboratory for tuberculosis (NRL TB), National Center of Infectious and Parasitic 

Diseases (NCIPD), Sofia 

 

Purpose To present the possibilities of Whole Genome Sequencing (WGS) as a new method for typing and 

characterization of M. tuberculosis and further expectations that it would be a cost-effective alternative to 

conventional methods and phenotypic drug susceptibility tests (pDST). 

 

Materials A review of the literature and studies up to 2019 was made with the key words: WGS and M. 

tuberculosis. 

Content WGS is based on Next Generation Sequencing technology and aims to revolutionize the diagnosis 

and epidemiological analysis of M. tuberculosis. The method allows clustering; monitoring of infection 

sources and transmission (including cross-border one) and characterizing of the antimicrobial resistance. 

There is scientific evidence of the WGS speed for the prediction of M. tuberculosis resistance, but as a 

diagnostic or for surveillance there are still some limitations: lack of standardization of the method; lack of 

accreditation; lack of external quality assessment; tests/equpment are not certified for in vitro diagnostics but 

for scientific purposes only; discrepancies between pDST and WGS because of: contamination with non-

tuberculous mycobacteria, human DNA, non-specific flora; presented studies have been performed using 

strains, but not samples directly; more expensive funding than the pDST, as well as a specific organization at 

national level in each particular EU country. 

Conclusion Further studies are needed on how to translate genomic data into significant information for 

public health policy-making.  

Key words WGS, M. tuberculosi, MDR-TB 

 

 

ФИЗИЧЕСКА КАРТА, МОЛЕКУЛЯРНА ЕВОЛЮЦИЯ И ГЕНОМНА СТАБИЛНОСТ НА НА 

ЩАМА MYCOBACTERIUM BOVIS BCG-SOFIA SL222 (BCG-SOFIA) 
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1 – Национален център по заразни и паразитни болести, София 

2 – БулБио-НЦЗПБ ЕООД, София 

 

Въведение: Българският вексинален БЦЖ е обозначен като Mycobacterium bovis-BCG- Sofia 

SL222 (BCG-Sofia). Първична посевна серия е утвърдена през 1972 г. Произхожда от руския щам 

BCG-1 (BCG-Russia). 

Цел: Да се изследват чрез молекулярен филогенетичен анализ ваксиналните щамове BCG-Sofia и 

BCG-Russia и се направи оценка за тяхната геномна пластичност във времето и ефектът на 

възникналите мутации. 

Методи: Три БЦЖ щама бяха подбрани за пълно геномно секвениране - BCG-Sofia SL222, БЦЖ от 

производствена партида N:874 и щамът на новата работна посевна серия BCG WSL 5-19-3, 

произведена през 2019 г. Щамовете бяха секвенирани с платформа Illumina MiSeq. Генерираните 

последователности бяха асемблирани с програмния пакет Geneious 2020.0.5. M. bovis BCG-Russia 

N:368 (номер в базата на NCBI - CP009243) бе използван, като референтен при асемблирането 

на секвенираните геноми. Изчисляването на генетичните разстояния спрямо референтната 

секвенция, идентифицирането на възникнали SNP мутации, както и статистическия анализ на 

данните бяха извършени с програмния пакет MEGA 10.1.7. 

Резултати: Бе направено пълно физичeско картиране на трите секвенирани BCG генома. Бяха 

идентифицирани SNP мутации между трите секвенирани щама и референтната секвенция на BCG-

Russia N:368. Бе потвърдена геномната стабилност на изследваните производствени щамове. 

Заключение: Пълното геномно секвениране е надежден метод за оценка на геномната стабилност и 

филогенетични отнасяния при изследване на произвоствени щамове, конкретно ваксинален щам 

BCG-Sofia. 

 

 

PHYSICAL MAP, MOLECULAR EVOLUTION AND GENOME STABILITY OF 

MYCOBACTERIUM BOVIS BCG VACCINE SUB STRAIN SOFIA SL222 (BCG-SOFIA) 
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Introduction: Bulgarian BCG vaccine strain is denoted as Mycobacterium  bovis-BCG-Sofia SL222 (BCG-

Sofia). The master seed lot was established in 1972. It originated from Russia BCG-1 (BCG-Russia) 

strain. 

Aim: Molecular phylogeny of BCG-Sofia production strain and BCG-Russia would reveal their genome 

plasticity over time and thus the impact of existing changes on vaccine efficacy of the production strain. 

Methods: Three BCG strains were selected for whole genome sequencing: BCG-Sofia SL222, 

commercial batch N:874 and new working seed lot BCG WSL 5-19-3 strain, produced in 2019. Samples 

were sequenced on Illumina MiSeq. The  reads were processed  with Geneious 

2020.0.5 software. BCG-Russia 368 strain (NCBI accession number - CP009243) was used as reference 

for assembly of the three sequenced genomes. The calculation of genetic distance, identified SNP 

mutations, and statistical analysis of genomic data were done with MEGA 

10.1.7 software. 

Results: We reconstructed the full length of three BCG genomes. Genomic mutations including SNPs 

were identified among the three BCG strains and BCG-Russia. The stability of vaccine sub-strain genomes 

has been confirmed. 

Conclusion: WGS analysis is a reliable tool for assessment of genome stability and phylogeny of 

production strains in particular BCG vaccine. 
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ЕТИОЛОГИЧНА СТРУКТУРА И АНТИБИОТИЧНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ИЗОЛАТИ ОТ 

ХИРУРГИЧНИ РАНЕВИ ИНФЕКЦИИ ОТ ПАЦИЕНТИ В УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. 

КИРКОВИЧ“, СТАРА ЗАГОРА,  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019-31.05.2020 Г. 
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1
Тракийски университет – Медицински факултет, катедра  „Микробиология“ 

2
 УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ , Стара Загора  

 

    Цел: Определяне на етиологичната структура на хирургични раневи инфекции на пациенти в 

УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ , Стара Загора , за периода 01.01.2019-31.05.2020 г. 

  Резултати : За посочения период , от пациенти с инфекции на хирургични рани  са изолирани общо 

627 микробни причинители .  Преобладават Gram (-) бактериални видове  – 422   (67%), следвани от 

Gram (+) бактерии – 200 щама (32%). Сред Gram (-) бактерии водещ причинител е E. coli – 169 щама 

(29%), следвани от останалите представители на разред Enterobacterales – 148 (24%)  и Грам (-)  

неферментиращи глюкоза бактерии                      / ГОНФБ/ – 116 (18,5%). Сред Gram (+) изолати водещ 

причинител е S. aureus – 121 бр. (19%), следван от Enterococcus spp. - 73 бр. (12%) . Candida spp. и 

Aspergillus spp. - единични изолати.  Всички бактериални изолати са тествани към антибиотици , в 

съответствие с EUCAST 2019 и 2020г. , вкл. към Ceftazidime/Avibactam (CZA) и Ceftaroline (CPT). 

Антибиотичната чувствителност на бактериалните изолати към тях показва , че от  общо 65 тествани 

към Ceftazidime/Avibactam бактерии, 64 (98,4%) са чувствителни и един е резистентен (P. mirabilis). От 

общо 79 тествани към Ceftaroline изолати , 57 щама (72%) са чувствителни и 22 щама са резистентни 

(28%). 

Ключови думи: хирургични раневи инфекции, Ceftazidime/Avibactam (CZA), Ceftaroline (CPT) 

 

 

ETIOLOGICAL STRUCTURE AND ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY OF ISOLATES FROM 

SURGICAL WOUND INFECTIONS FROM PATIENTS IN THE UNIVERSITY HOSPITAL "DR. 

ST. KIRKOVICH”, STARA ZAGORA FOR THE PERIOD 01.01.2019-31.05.2020 
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 Trakia University - Faculty of Medicine, Department of Microbiology 

2
 UMHAT "Prof. Dr. St. Kirkovich ", Stara Zagora . 

 

Aim : Determination of etiological structure of surgical site infections in the University Hospital , Stara 

Zagora for the period 01.01.2019-31.05.2020 . 

Results : Among the etiological causes, Gram (-) bacteria predominate - 422 (67%), followed by Gram (+) 

bacteria - 200 (32%). Among Gram (-) bacteria the leading cause is E. coli – 169, (29%), followed by the 

other members of the Enterobacterales - 148 (24%) and GNNF  bacteria - 116 (18.5%). Among Gram (+) 

isolates the leading causative agent is S. aureus - 121  (19%), followed by Enterococcus spp. - 73(12%) and 

single isolates of Candida spp.and Aspergillus spp.  

 All isolates were tested for antibiotic susceptibility ,  according to EUCAST 2019-, 2020, including 

Ceftazidime / Avibactam (CZA) and Ceftaroline (CPT). The antibiotic susceptibility of bacterial isolates is as 

follows : out of a total 65 bacterial strains, tested for Ceftazidime / Avibactam, 64 isolates were susceptible 

(98.4%) and only one - resistant (P. mirabilis). Out of a total 79 isolates tested for Ceftaroline, 57 strains 

(72%) were susceptible and 22 strains resistant (28%). 

Key words: surgical site infections, Ceftazidime / Avibactam (CZA), Ceftaroline (CPT).
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МОЛЕКУЛЯРНО ВИРУСОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ТРАНСМИСИОННИТЕ КЛЪСТЕРИ НА 

HIV-1 СУБТИП B, CRF01_AE И CRF02_AG В БЪЛГАРИЯ 
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3. Медицински университет, Катедра по инфекциозни заболявания, Пловдив 

4. Медицински университет, Катедра по инфекциозни заболявания, Плевен 

5. Университетска болница, Клиника по инфекциозни заболявания, Стара Загора 

6. Национална референтна лаборатория по имунология, НЦЗПБ, София 

 

Ключови думи: НІV, филогенетични клъстери, епидемия 

Цел Целта на това проучване е да се анализират съществуващите трансмисионни клъстери сред 

индивиди от различни уязвими групи, инфектирани с НІV-1 субтип В, CRF01_AE и CRF02_AG в 

България с помощта на секвениране и филогенетичен анализ. 

Материали и методи Анализирани са кръвни проби от случайно подбрани индивиди 

диагностицирани с НІV- 1 субтип В, CRF01_AE и CRF02_AG в България. Фрагмент от гена на 

HIV-1 pol е секвениран с помощта на тест за генотипизиране на Viroseq HIV-1 (Abbott) и/или 

TruGene DNA секвенираща система. Реконструкцията на филогенетично дърво е извършена с 

алгоритъм approximate maximum-likelihood и neighbor joining с програмите IQ-TREE и FastTree. 

Идентифицирането на филогенетичните клъстери е извършено с програмите ClusterPicker и 

MicrobeTrace с два параметъра за идентифициране на скорошна и по-далечна инфекция. 

Резултати Три независими суб-епидемии са причинени от НІV-1 субтип В, CRF01_AE и 

CRF02_AG. Различни вирусни щамове циркулират в отделните региони: субтип В и CRF01_AE 

в София, докато CRF02_AG в Пловдив. Няколко големи филогенетични групи от субтип B са 

съставени предимно от мъже, които правят секс с мъже (MСM) и хетеросексуални мъже (ХET). 

Повечето хора, заразени с CRF01_AE и CRF02_AG, са интравенозни наркомани (ИВН) или ХET 

и само няколко са MСM. Филогенетичният анализ разкри малко на брой трансмисионни клъстери 

в рамките на кратък период от време и множество клъстери за продължителен времеви период. 

Изводи 
Въвеждането на CRF01_AE и CRF02_AG в групата на ИВН е предизвикало локални 

епидемични огнища. Клъстерите от субтип В са открити предимно сред МСМ. Нашето проучване 

показа, че мониторингът на трансмисионните клъстери е от значение за по- доброто разбиране на 

развитието на епидемията и може да бъде използвано като инструмент за идентифициране на 

групите в риск. 
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MOLECULAR VIROLOGICAL ANALYSIS OF TRANSMISSION CLUSTERS OF THE HIV-1 

SUBTYPE B, CRF01_AE AND CRF02_AG SUB-EPIDEMIC IN BULGARIA 
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Aim The purpose of this study was to analyze the underlying HIV transmission clusters of the 

individuals from different vulnerable groups infected with HIV-1 subtype B, CRF01_AE and CRF02_AG 

sub-epidemic in Bulgaria using sequencing and phylogenetic analysis. 

Materials and methods Blood samples from randomly selected individuals diagnosed with HIV-1 

subtype B, CRF01_AE and CRF02_AG in Bulgaria were analyzed. HIV-1 pol gene fragment was 

sequenced using the Viroseq HIV-1 Genotyping Test (Abbott) and/or TruGene DNA Sequencing 

System. The phylogenetic tree reconstruction was performed with algorithm approximate maximum-

likelihood and neighbor joining using the IQ-TREE and FastTree programs. Identification of the 

phylogenetic clusters was performed using the ClusterPicker and MicrobeTrace programs with two parameters 

to identify recent and more distant infection. 

Results Three main independent sub-epidemics were caused by HIV-1 subtype B, CRF01_AE and 

CRF02_AG. Various viral strains circulate predominantly in separate regions: subtype B and CRF01_AE 

in Sofia, while CRF02_AG circulates in Plovdiv. Several large phylogenetic clusters of subtype B were 

composed mostly of men who have sex with men (MSM) and male heterosexuals (HET). Most individuals 

infected with CRF01_AE and CRF02_AG were people who inject drugs (PWID) or HET and only a 

few were MSM.  The phylogenetic analysis revealed few transmission clusters when confined within a 

short period of time and multiple clusters over an extended timeframe. 

Conclusions The introduction of CRF01_AE and CRF02_AG in PWID triggered local epidemic outbreaks. 

Clusters of subtype B was found mostly among MSM. Our study demonstrated that transmission clusters 

monitoring is important for better understanding of the development of epidemic and could be used as a 

tool for the identification of populations at risk. 
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Вагиналната кандидоза (ВК) е една от най-честите причини за вагинален дискомфорт. Жените, 

които страдат от ВК в целия свят са 138 милиона, но прогнозата за 2030 г. е, че техният брой ще 

нарасне до 158 милиона. Данните за етиологичната структура и епидемиологията на ВК в големи 

университетски болници са малко и се различават съществено. 

Цел: Да се проучат етиологични и епидемиологични особености на ВК сред пациентки от УМБАЛ 

„Св. Георги“ гр. Пловдив. 

Материали и методи: За период от 2017 - 2019 г. са изследвани общо 3853 влагалищни секрети от 

пациентки в специализирани клиники и амбулатории към УМБАЛ „Св. Георги“. Използвани са 

клинични, микробиологични,  епидемиологични  и статистически методи. 

Резултати: Относителният дял на жените с ВК е 13% (n=500). Най-честият причинител е Candida 

albicans – 377 (75.4%) (z=16.06; p=0.000). Следват Candida glabrata – 55 (11%), Candida krusei – 

32 (6.4%), Saccharomyces cerevisiae – 13 (2.6%), Candida kefyr – 7 (1.4%), Candida tropicalis и 

Candida lusitaniae – 4 (0.8%), Candida famata и Candida zeylanoides – 1 (0.2%). ВК превалира във 

възрастовата група от 21 до 30 г. – 205 (41%) (z=5.69; p=0.000). Установява се статистически 

значимо по-висок дял на моновагинални инфекции 371 (74%), в сравнение със смесените 

инфекции 129 (26%) (z=15.30; p=0.000). 

Заключение: Относителният дял на ВК в специализираната болнична помощ е висок като 

превалират моновагинални инфекции. 
Ключови думи: вагинална кандидоза, етиология, епидемиология 
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Introduction: Vaginal candidiasis (VC) is one of the most common causes of vaginal discomfort. 

Nowadays women affected by VC are 138M worldwide. In the next 10 years the number is forecasted to 

increase to 158M. Analyses of etiological structure and epidemiology of VC based on university 

hospitals‘ large data bases are not sufficient and the information differ significantly. 

Aim: To study the etiological and epidemiological characteristics of VC among female patients admitted in 

various wards of „St. George” University Hospital, Plovdiv. 

Materials and methods: This is a descriptive-analytic study conducted among female patients admitted 

in various wards of „St. George” University Hospital, Plovdiv between 2017 to 2019. The total number of 

3853 vaginal discharges were examined by using clinical, microbiological, epidemiological, and statistical 

methods. 

Results: The prevalence of women with VC is 13% (n=500). The most common cause is Candida 

albicans – 377 (75.4%) (z=16.06; p=0.000). Followed by Candida glabrata – 55 (11%), Candida 

krusei – 32 (6.4%), Saccharomyces cerevisiae – 13 (2.6%), Candida kefyr – 

7 (1.4%), Candida tropicalis and Candida lusitaniae – 4 (0.8%), Candida famata and Candida 

zeylanoides – 1 (0.2%). VC is significantly higher in the age group between 21 to 30 yrs. – 205 (41%) 

(z=5.69; p=0.000). Statistically significant higher is the proportion of monovaginal infections – 371 

(74%), in comparison with mixed infections – 129 (26%) (z=15.30; p=0.000). 

Conclusion: The data obtained suggests that the prevalence rate of VC is relatively high, with prevalence 

of monovaginal infections. 
Key words: vaginal candidiasis, ethology, epidemiology
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ПОЛИОМИЕЛИТ ДНЕС – ИМА ЛИ ОСНОВАНИЯ ЗА БЕЗПОКОЙСТВО? 

 

Любомира Николаева-Гломб, Ася Стоянова, Ирина Георгиева 

 

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), София 

 

През 2019 г. СЗО обяви изкореняването на див полиовирус 3, а див полиовирус 2 беше 

изкоренен още през 2015. Дивият полиовирус 1 обаче продължава да циркулира. Оказа се, че 

изкореняването на полиомиелитните вируси е по-трудно, отколкото се очакваше. Независимо от 

постигнатите успехи Инициативата за глобална ерадикация на полиомиелита среща редица 

предизвикателства: 

(i) увеличаване на броя на случаите на паралитичен полиомиелит, причинен от див полиовус 

1. След 2018 г. тенденцията на непрекъснато намаляване на броя им е прекъсната и през 

изминалата 2019 г. те са 173 (33 през 2018 г.) 

(ii) увеличение на броя на случаите на паралитичен полиомиелит, причинен от циркулиращи 

ваксино-дериватни полиовируси (cVDPV). От 2017 г. насам случаите на полиомиелит, 

причинен от cVDPV, надвишават по брой случаите, причинени от диви вируси. През 2018 г. те 

са 104, а през 2019 г. – 356. 

(iii) бързо изчерпване на резервите от жива моновалентна ваксина срещу полиовирус 2 

и закъснение при провеждането на допълнителни имунизационни мероприятия; 

(iv) активизиране на антиваксиналните движения и допускане на ниско имунизационно покритие; 

(v) “умора” на системите за надзор и оттам закъсняваща детекция на циркулиращи 

полиовируси. 

За да се доведат до успех усилията за ерадикация на полиомиелита, Инициативата разработи 

Стратегия 2019-2023, изградена върху три основни стълба: ерадикация, интеграция и безопасно 

съхранение. За да се осъществи ерадикацията, е нужно навреме да се открива всеки циркулиращ 

полиовирус и да се прекъсне трансмисията, както и да се разработят и внедрят нови ваксини и 

антивирусни средства. Интеграцията включва недопускане на ниско имунизационно покритие и 

интегриране на надзора върху полиомиелита с надзора на останалите ваксино-предотвратими 

заболявания. За да е налице безопасно съхранение, е нужно всички места, където са налични 

жизнеспособни полиовируси (предприятия, произвеждащи ваксини, научни лаборатории и др.) да 

се сертифицират, като техният брой се ограничи до минимум. 

Ключови думи: полиомиелит, детски паралич, полиовирус 

 

 

POLYOMYELITIS TODAY - ARE THERE REASONS S FOR CONCERN? 

 

Lubomira Nikolaeva-Glomb, Asya Stoianova, Irina Georgieva 
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In 2019, the WHO announced the eradication of wild poliovirus 3, and wild poliovirus 2 was 

eradicated as early as 2015. However, wild poliovirus 1 continues its circulation. Eradicating polioviruses 

is far more difficult than expected. Despite the successes achieved, the Global Polio Eradication Initiative 

faces a number of challenges: 

(i) an increase in the number of cases of paralytic polio caused by wild poliovirus 1. The trend of a 

continuous decrease in their number has been discontinued after 2018, and in 2019 the number of 

cases was 173 (33 in 2018); 

(ii) an increase in the incidence of paralytic polio caused by circulating vaccine-derived polioviruses 

(cVDPV). Since 2017, cases of polio caused by cVDPV, have outnumbered the cases caused by wild 

viruses. In 2018, they were 104, and in 2019 – 356; 
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(iii) rapid depletion of live monovalent poliovirus 2 vaccine piles and delay in carrying out 

supplementary immunization activities; 

(iv) antivaccine activities and tolerating low immunization coverage; 

(v) "fatigue" of surveillance systems and hence delayed detection of circulating polioviruses. Aiming the 

success of polio eradication efforts the Global Initiative has developed the Polio Endgame  Strategy  

2019-2023  built  on  three  main  pillars:  eradication,  integration,  and containment. For achieving 

eradication, any poliovirus should be detected on time and its transmission  interrupted.  New  

vaccines  and  antiviral  agents  should  be  developed  and implemented. Integration involves prevention 

of low immunization coverage and integration of polio surveillance with the surveillance of other 

vaccine-preventable diseases. In order to fulfill  containment,  all  facilities  where  viable  polioviruses  

could  be  stored  (vaccine manufacturers, scientific laboratories, etc.) must be certified and their number 

minimized. 

Кey words: poliomyelitis, poliovirus, acute flaccid paralysis 
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МАСОВАТА ИМУНИЗАЦИЯ С 10-ВАЛЕНТНА КОНЮГИРАНА ВАКСИНА (PCV10) 
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 Цел: Пневмококовите конюгирани ваксини (РСV) намалиха заболяванията от инвазивни 

пневмококови инфекции (IPD), но се увеличи разпространението на някои не включени във ваксината 

серотипове в пост-ваксиналния  период (NVTs). Целта на проучването е ретроспективно (2011-2019 г.) да 

се анализират пневмококовите серотипове свързани с IPD заболяване придобито след включването на 

РСV10 в Българския имунизационен календар (БИК). 

 Материал и методи: 128 инвазивни щама S. pneumoniae изолирани от пациенти на различна 

възраст с IPD заболяване са включени в проучването. Щамовете  бяха серотипирани с метода на Neufeld 

(Quellung ефект) със специфични пневмококови групови и фактор антисеруми. Положителните за 

серогрупа 6 щамове бяха определени до серотип с PCR реакция. 

 Резултати: За целия период на изследване и за всички пациенти с IPD заболяване, честотата на 

ваксиналните РСV10 серотипове (VTs) беше 26.6%. В сравнение с пред-ваксиналната ера (2006-2010), 

процентът на РСV10 серотиповете е сигнификантно намалял от 64.2% на 26.6%(р=0.0001). Най-често 

срещаните инвазивни серотипове за всички възрастови групи бяха серотип 3 (24.2%) и серотип 19А 

(13.3%), които заедно съставляваха повече от една трета от IPD случаите. Разпределението по години на 

изолираните IPD щамове показа че, РСV10 серотиповете почти изчезнаха след 2016 година и бяха 

заменени от неваксинални серотипове S. pneumoniae. Обаче, при децата до 5 години (n=24) доминираше 

серотип 19А (n=8), който беше повече от два пъти по-чест от следващите по-честота серотипове в тази 

възрастова група - серотип 3 (n=3) и серогрупа 24 (n=3).   

 Заключение: В пост-ваксиналния период IPD серотиповете бяха подменени, като се наблюдаваше 

намаляване на ваксиналните РСV10 серотипове, при конкурентно и значимо нарастване на 

неваксиналните серотипове 3 и 19А. След включването на ваксината в БИК, преобладаващият изолат при 

деца с IPD до 5 години беше серотип 19А и тази тенденция беше наблюдавана през последните години. 

 Ключови думи: IPD, серотипове, РСV10. 

 

 

THE INVASIVE PNEUMOCOCCAL DISEASE AND SEROTYPE REPLACEMENT AFTER THE 

ROUTINE IMMUNIZATION WITH 10-VALENT CONJUGATE VACCINE (PCV10) 
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 Objective: The pneumococcal conjugate vaccines (РСV) have reduced pneumococcal invasive disease 

(IPD), but non-vaccine serotypes (NVTs) are of concern now. We evaluated retrospectively (2011-2019) serotype-

specific impact of PCV10 for invasive S. pneumoniae isolates collected after PCV10 introduction in Bulgarian 

immunization program. 

 Material and Methods: Invasive S. pneumoniae strains isolated from 128 patients at different ages with 

IPD diagnosis were included in this study. Serotyping was performed with the capsular Neufeld Quellung method 

using group and factor antisera provided by the SSI. Serogroup 6 isolates were subjected to PCR serotyping. 

 Results: The rate of PCV10 serotypes (VTs) was 26.6% in all studied patients who were diagnosed with 

IPD throughout the post-vaccine period. In comparison with the pre-vaccine era (2006-2010), the proportion of 

РСV10 serotypes has been significantly decreased from 64.2% to 26.6% (р=0.0001). The most common invasive 

serotypes for all age groups were serotypes 3 (24.2%) and 19A (13.3%), accounting together for more than one 

third of all IPD cases. Distribution of serotypes by studied years has shown that vaccine serotypes have nearly 

disappeared after 2016 and they have been largely replaced by NVTs. Among children < 5 years (n=24) the 

dominant serotype throughout studied period was 19A (n=8)  and was more than two times as common as the next 

most common serotypes in this age group - serotype 3 and serogroup 24 (n=3, each).  

  Conclusion: In the post-vaccine period a serotype replacement was found in the IPD cases, when 

significant increase of non-vaccine serotypes 3 and 19A was occurred with a concurrent decrease of PCV10 

serotypes. After routine PCV10 immunization has began serotype 19A is a prevalent cause of IPD in children < 5 

years, with an increasing trend, being the most common serotype identified in the recent years. 

 Keywords: IPD, serotype distribution, PCV10. 

 

 

СЕРОЕПИДЕМИЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОЦЕНКА НА ХУМОРАЛНИЯ ИМУНИТЕТ 

СРЕЩУ SARS-COV-2 В НАСЕЛЕНИЕТО И ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ В ГРАД ПЛОВДИВ, 

СЕДМИЦИ 21-24 НА 2020 Г. 
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ВЪВЕДЕНИЕ Познанията за динамиката на разпространение на SARS-CoV-2 в момента се получават 

основно чрез два метода за специфична детекция на инфекции със SARS-CoV-2. Основният метод – 

real-time RT-PCR – позволява потвърждаването на настояща инфекция чрез засичането на вирусна 

РНК. Този метод е в основата на текущия надзор и е важен за характеризирането на настоящите нива 

на разпространение, както и за триажа. Вторият метод – серологичното изследване – допълнително 

дава възможност за установяване на скорошна/отминала инфекция чрез засичането на антитела, 

специфини за SARS-CoV-2. Серологичните тестове се прилагат в проучвания, които дават възможност 

за по-цялостна оценка на реалния кумулативен брой инфекции за определен период (в зависимост от 

динамиката на антителата в организма). Чрез серологични тестове е възможно да се установят 
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скорошни/отминали леки/асимптоматични случаи, които не са засечени от рутинните алгоритми за 

надзор.  

ЦЕЛ В това изследване се оценява серопревалентността в населението на град Пловдив и в групата на 

здравните работници (ЗР) в пловдивски болници, работещи с вероятни и потвърдени пациенти с 

COVID-19 през календарните седмици 21-24 на 2020 г. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ За оценката на серопревалентността в населението на града се проведе 

изследване на случаен принцип по домакинствата. Домакинствата бяха подбрани чрез географска 

извадка с вероятност за включване в извадката пропорционална на относителната гъстота на 

населението. Всички възрастни в избраните домакинства имаха възможност да участват. За оценката 

на серопревалентността между ЗР беше направена проста случайна извадка от списък със ЗР (лекари, 

медицински сестри и други служители), работещи в здравни заведения, в които се лекуват вероятни и 

потвърдени пациенти с COVID-19. От участниците бяха взети серумни проби, които бяха изследвани 

за наличието на IgA и IgG антитела с метода ELISA. Изчислена бе общата положителност 

(положителни проби/всички проби), както и 95% доверителните интервали (CI) по метода на Уилсън.  

РЕЗУЛТАТИ Бяха изследвани 553 възрастни жители от 291 домакинства и 200 здравни работници. 

Антитела (IgA, IgG или и двете) бяха установени у 6 участника от домакинствата и шест ЗР, с по-

висока положителност на IgA антителата. Това съответства на обща положителност от 1,08 (95% CI 

0,5-2,35) в населението на град Пловдив и 3,00% (95% CI 1,38-6,39) между здравните работници. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Данните от сероепидемиологичните проучвания могат да се използват за оценка на 

относителното ниво на хуморален имунитет в дадено население и период. Сравнението на 

положителността в Пловдив с положителността от други проучвания в Европа, проведени в различни 

периоди, демонстрира, че възприемчивостта към SARS-CoV-2 в населението на Пловдив в седмици 

21-24 е сравнително висока, и че са възможни резки увеличения в заболяемостта. Това по-късно беше 

потвърдено със сериозното увеличение на заболяемостта в област Пловдив след 26-та календарна 

седмица. 

Ключови думи: сероепидемиологично проучване, проучване по домакинства, здравни работници, 

COVID-19, Пловдив 
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BACKGROUND 

Knowledge about the transmission dynamics of SARS-CoV-2 is currently obtained predominantly through  

two methods to specifically detect present and recent SARS-CoV-2 infection. The main method - real-time 

RT-PCR - allows for the confirmation of present SARS-CoV-2 infection through detecting viral RNA. It’s the 

mainstay of ongoing surveillance, essential for characterizing current spread and for triage.  A complementary 

method -  serological tests -  additionally allows for the detection of recent and past infection through 

detecting SARS-CoV-2 specific antibodies produced by the host. Serological tests are used in dedicated 

surveys that allow for а more comprehensive estimation of the real cumulative number of infections at a given 

period (depending on antibody dynamics), including mild and asymptomatic infections not detected by 

ongoing surveillance.  

AIM  
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This study assessed seroprevalence among residents of the city of Plovdiv and healthcare workers (HCW) in 

Plovdiv hospitals working with suspected and confirmed COVID-19 patients during calendar weeks 21-24 of 

2020. 

METHODS  

To assess seroprevalence among residents of the city, a random household survey was carried out. Households 

were selected through geographic sampling with selection likelihood proportional to relative population 

density. All adults in a selected household could participate.  To assess seroprevalence among HCW, a simple 

random sample was drawn from a list of HCW (doctors, nurses and other staff) employed in healthcare 

facilities working with suspected and confirmed COVID-19 patients. Serum samples were collected from 

participants and ELISA was performed to detect IgA and IgG antibodies. Crude seroprevalence rates (positive 

samples over total tested samples) and Wilson 95% confidence intervals (CI) were calculated.  

RESULTS 

553 adult residents from 291 households and 200 HCW were tested. Six residents and six healthcare workers 

were positive for SARS-CoV-2 antibodies (IgA or IgG or both) with higher prevalence of IgA antibodies. 

This corresponds to crude seroprevalence rates of 1.08 (95% CI 0.5-2.35) among adult residents and 3% (95% 

CI 1.38-6.39) among HCW. 

CONCLUSIONS 

Data from seroepidemiological studies can be used to assess the relative level of antibody-mediated immunity 

within a population at a certain time-point. Comparing the crude rates in Plovdiv to those obtained in other 

studies in  Europe at various time points demonstrated that susceptibility to SARS-CoV-2 in the Plovdiv 

population during weeks 21-24 is relatively high and that sharp increases in incidence are still likely. This was 

later confirmed as incidence increased substantially in Plovdiv region after calendar week 26. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Колебливостта по отношение на имунизациите е фактор, допринасящ за намаляването на 

имунизационния обхват. Колебливостта се подсилва от различни процеси, включително 

разпространението на подвеждаща информация за рисковете. Пандемията от COVID-19 промени 

комуникационната среда, свързана с инфекциозните болести и вероятно има своето въздействие 

върху отношението както към имунизациите, така и към нефармацевтичните мерки. 

ЦЕЛ 
Настоящото проучване започна с целта да се характеризира отношението към имунизациите у 

родителите, чрез качествен метод (фокус групи). Фокус групите започнаха в началото на 2020 г. и 

продължиха онлайн по време на пандемията от COVID-19. Те позволяват да се направи оценка на 

промените в отношението на родителите чрез сравнение на основните теми във фокус групите 

преди и по време на пандемията. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
Проведени бяха фокус групи с родители от три предварително избрани области на България. 
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Областите бяха избрани от екипа на проучването по начин, по който да може да бъде уловено 

разнообразие в населението (гъстота, социално-икономически статус и др.), както и разнообразие по 

отношение на проблеми с разпространението на ваксинопредотвратими болести. Фокус групите бяха 

проведени в полу-структуриран формат, с помощта на предвариетлно подготвени насоки, които 

покриваха основните теми на проучването. 

РЕЗУЛТАТИ 
Проведени бяха общо 3 фокус групи с над 30 участника във всяка група. Допълнително, за да се 

улови по-голямо разнообразие в отношенията, бяха проведени и индивидуални дълбочинни 

интервюта с над 30 родителя. Преди пандемията, основни теми свързани с имунизациите бяха страха 

от странични ефекти и недоверието в институциите. По 

време на пандемията във фокус групите се появиха нови основни теми. От основна важност е 

повишеното знание за нефармацевтичните мерки за превенция. По време на интервютата и фокус 

групите се появява временно и относително по-високо доверие в здравните институции, но 

колебливостта по отношение на имунизациите продължава да е проблем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Пандемията от COVID-19 води най-вече до по-добро познаване на различните мерки за контрол на 

епидемията. Доверието към институциите варира по време на пандемията, а колебливостта по 

отношение на имунизациите продължава да бъде проблем. По- доброто познаване на 

нефармацевтичните мерки е положителна тенденция. ФИНАНСИРАНЕ 

Това проучване е финансирано от Фонд „Научни изследвания“, проект КП-06-ОПР- 03/15 от 

19.12.2018. 
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BACKGROUND 
Vaccine hesitancy among parents is a factor, contributing to lowered immunization coverage. Hesitancy is 

fueled by various processes, including the online dissemination of misleading information regarding risks. 

The COVID-19 pandemic has changed the communication landscape regarding infectious diseases and has 

likely had an impact on attitudes both towards immunizations and non-pharmaceutical interventions. 

AIM 
The present study started with the aim to characterize attitudes towards immunizations among parents 

through a qualitative approach (focus groups). Focus groups were carried out in early 2020, and then 

continued online, coinciding with the COVID-19 pandemic. As a result, it is possible to assess changes in 

attitudes among parents through comparing the major themes in focus groups before and during the 

pandemic. 

METHODS 
Focus groups were carried out with parents from three pre-selected regions of Bulgaria. The regions were 

selected by the study team in a way which can best capture diversity in terms of population (density, 

socioeconomic status etc.) and issues regarding the spread of vaccine- preventable diseases. The focus 

groups were carried out in a semi-structured format, based on a focus-group guide that covered the major 

topics of interest for this study. 

RESULTS 
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A total of 3 focus groups in the three pre-selected regions were carried out with more than 30 participants 

each. In addition, to capture more diverse attitudes, individual in-depth interviews with over 30 parents were 

carried out. Before the pandemic, major themes regarding immunizations were fear of side effects and 

distrust towards authorities. At the time of interviews during the pandemic, new major themes emerged. Of 

note is the higher awareness about non-pharmaceutical interventions and epidemic control. A relatively 

higher trust towards healthcare authorities was evident, however, vaccine hesitancy was still detected. 

CONCLUSIONS 
The COVID-19 pandemic has resulted in higher awareness of infectious diseases and the various measures 

used to control epidemics. Trust towards institutions among people has fluctuated during this pandemic, with 

vaccine hesitancy remaining a central issue. Increased awareness of non-pharmaceutical measures among the 

population is a positive development. FUNDING 
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ЛЕТНИ ЕНЦЕФАЛИТИ И МЕНИНГИТИ: ТОСКАНА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ И 

ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА 
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Направен е паралел между две арбовирусни трески, причиняващи тежки възпаления на ЦНС през 

летните месеци – Тоскана вирусната инфекция и Западнонилската треска (ЗНТ). 

Флебовирус Тоскана (TOSV) принадлежи към вида Sandfly fever Naples species complex, род 

Plebovirus, сем. Phenuviridae, разред Bunyavirales. Вирусната РНК е едноверижна, с отрицателна 

полярност и се състои от 3 сегмента: малък, среден и голям, кодиращи съответно нуклеопротеина, 

гликопротеините и РНК-полимеразата. Вирусът на Западнонилската треска (WNV) принадлежи към 

род Flavivirus на сем. Flaviviridae и съдържа едноверижна, несегментирана, с положителна полярност 

РНК. Предаването на инфекцията при TOSV е посредством флеботомуси, а при ЗНТ с комари от 

разпространения род Culex. Клиничното протичане и при двете инфекции може да бъде 

безсимптомно или под формата на фебрилно заболяване с внезапно повишение на температурата, 

главоболие и болки в ставите и мускулите. При двете заболявания може да се засегне ЦНС, но при 

TOSV е под формата на менингит или менингоенцефалит, а при ЗНТ – като енцефалит и протичането 

е по-тежко, с по-висок 

леталитет. В ендемични страни като Италия, Испания, Франция, TOSV е сред трите най-чести 

причинители на вирусен менингит през лятото. ЗНТ е най-честото предавано с комари заболяване в 

Европа. Наши проучвания върху серопревалентността на TOSV и ЗНТ в страната показаха 

значително по-широко разпространение на TOSV. В Националната референтна лаборатория към 

НЦЗПБ се доказва вирусна РНК в ранния стадий с RT-PCR в кръвта на болния, а при изявена вече 

симптоматика се откриват специфични ИгМ и ИгГ антитела с ELISA. От същестевно значение е 

лекарите да допускат TOSV инфекция и ЗНТ в диференциално диагностичен план през летните 

месеци. 
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A comparative study between two arboviral fevers, causing severe inflammations of CNS during the 

summer months – Toscana virus infection and West Nile fever (WNF) was conducted. Phlebovirus 

Toscana (TOSV) belongs to Sandfly fever Naples species complex, genus Plebovirus, fam. Phenuviridae, 

order Bunyavirales. Viral RNA is single-stranded, negative-sense, and consists of three segments: small, 

medium and large, encoding nucleoprotein, glycoproteins and RNA-polymerase, respectively. West Nile 

virus (WNV) belongs to genus Flavivirus of fam. Flaviviridae and contains single-stranded, unsegmented 

positive-sense RNA. Transmission of TOSV is by phlebotomine sandflies, while WNF is transmitted by 

wide-distributed mosquitoes of genus Culex. Clinical manifestation of both infections can be asymptomatic 

or as febrile illness with sudden fever, headache and pain in muscles and joints. CNS can be affected in both 

diseases, however meningitis or meningoencephalitis are more common for TOSV and encephalitis for WNF 

with more severe course and higher case fatality rate. In endemic countries like Italy, Spain and France, 

TOSV is among the three main causes of viral meningitis during the summer. WNF is the most common 
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mosquito-borne illness in Europe. Our investigation on seroprevalence of TOSV and WNF in the country 

showed much wider distribution of TOSV. In the National Reference Laboratory at NCIPD, viral RNA at 

early stage is detected by RT-PCR in blood samples from patients, and in case of already manifested 

symptoms, specific IgM and IgG antibodies are detected by ELISA. Physicians should include possible 

TOSV and WNF infection to the differential diagnosis during the summer months. 
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Цел на настоящото проучване е да се анализират данните за структурата и динамиката на 

внасяните в страната паразитни заболявания и евентуалния риск от местно разпространение на 

вече ирадикирани заболявания, и на такива които до момента нямат местно разпространение, но 

съществуват екологични условия за тяхната поява. 

Материали/методи. Проучването представлява ретроспективен анализ на внасяните в страната 

паразитни заболявания за 5 годишен период. Използвани са годишните анализи на паразитната 

заболяемост изготвяни в НЦЗПБ, данни от диагностичната и референтната дейност на НРЛ по 

“Диагностика на паразитозите - местни и тропически” и данни от годишните отчети на РЗИ. 

Резултати. За периода са изследвани 18 507 лица, от които 764 (4.13%) български граждани и 17 

743 (95.87%) чужденци. Внесени в страната паразитни заболявания са установени при 604 лица 

(превалентност 3.26%). Различни видове паразити, причиняващи патология на 

гастроинтестиналния тракт, представляват 86.1% (n = 520) от установените внесени патогени, 

докато относителния дял на векторно-преносимите паразитни заболявания е 13.9% (малария 12.3%, 

лайшманиози 1.6%). 

Заключение. В страната съществуват благоприятни климатични и  фаунистични условия за местно 

разпространение на редица паразитни заболявания. Контролните мерки по отношение на тази 

патология са свързани със своевременното откриване и саниране на източника. В страната 

съществува алгоритъм за диагностика, хоспитализация, лечение, профилактика и контрол на 

внасяните паразитози, но той е трудно приложим по отношение на влезлите нелегално в страната 

мигранти. Пропуските по надзора и контрола на внасяните паразитни заболявания създават 

реална опасност от местно разпространение на вече ерадикирани паразитози, каквато е маларията, 

както и възникване на огнища на заболявания, които до момента нямат местно разпространение. 
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The aim of this study is to analyze data on the structure and dynamics of imported parasitic diseases 

and the potential risk of local distribution of already eradicated diseases, and of those that do not have 

local spread so far, but there are environmental conditions for their occurrence. 

Materials / methods. This study is a retrospective analysis of imported parasitic diseases in the country 
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for a 5-year period. We were used the annual analyzes of parasitic morbidity developed at the 

NCIPD, data from diagnostic and reference activity on National Reference Laboratory for Diagnosis of 

parasitic diseases, and data from the annual reports of the Regional Health Inspectorates. 

Results. During the period were studied 18 507 persons, of whom 764 (4.13%) Bulgarian citizens and 

17 743 (95.87%) foreigners. Imported parasite diseases in the country were found in 604 people 

(prevalence 3.26%). Different types of parasites causing pathology of the gastrointestinal tract account for 

86.1% (n = 520) of the identified pathogens, while  the relative share of vector-borne parasitic diseases 

is 13.9% (malaria 12.3%, leishmaniasis 1.6%). 

Conclusion. There are favorable climate and fauna conditions in the country for the local spread of a 

number of parasitic diseases. Control measures with respect to this pathology are associated with timely 

detection and remediation of the source of infection. In the country there is an algorithm for diagnosis, 

hospitalization, treatment, prevention and control of imported parasitic diseases, but it is difficult to apply 

to the migrants entering in the country illegally. The deficiencies in the surveillance and control of 

imported parasitic diseases pose a real danger of the local spread of already eradicated parasitic 

diseases, such as malaria, as well as the occurrence of outbreaks of diseases that have no local distribution 

to this moment. 

ЗАБОЛЯЕМОСТ И ЕКСТЕНЗИТЕТ НА ПАРАЗИТОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 Г. 

 

И. Райнова, Р. Харизанов, Н. Цветкова, Р. Борисова, Е. Кънева, А. Иванова, И. Кафтанджиев, М. 

Виденова, О. Миков, 

 

Отдел „Паразитология и тропическа медицина” Национален център по заразни и паразитни 

болести (НЦЗПБ), София 

 

В РБългария паразитните болести поддържат своето здравно и социално значение поради факта, 

че в сравнение с другите страни от ЕС установените случаи и заболяемостта имат значително 

по-високи стойности. Според действащите нормативни документи у нас на задължителна 

регистрация и съобщаване подлежат 11 паразитози, засягащи хората. Освен местни в страната 

ежегодно се регистрират и паразитози, внасяни от ендемични тропически региони. Цел на 

настоящия доклад е анализ на състоянието на отделните групи паразитни заболявaния през 2019 г. 

Като материали са използвани данните от периодичните и годишните отчети на РЗИ, ЛЗ, НЦОЗА 

и НЦЗПБ. Общо през 2019 г. за паразити са изследвани над 700 000 лица, от които 

диагностицирани с различни паразитози са над 1,5% от посочените в отчетните форми. При най-

значимата хелминтозооноза – ехинококозата, през годината отново се наблюдава понижение на 

първичните и рецидивни случаи – общо те са 192. Заболяемостта от трихинелоза е 0,79%₀₀₀ от 

съобщени общо 5 епидемични взрива в пет области на страната. Значителен е броят на 

изследваните за разпространените в страната геохелминтози (аскаридоза и трихоцефалоза). 

Данни за наличие на Е. vemicularis са получени при над 1,5% от изследваните за тази 

хелминтоза. През годината вносна малария е диагностицирана при 8 пациенти, като 3 от тях са 

български граждани и 5 са чужденци. В заключение трябва да отбележим, че и през 2019 г. 

паразитозите в България, като част от заразните болести, запазват своето място и затова е 

необходимо мрежата за надзор и контрол да бъде укрепена с нови кадри. 

Ключови думи: паразитози, заболяемост, зоонози, геохелминтози 

 

 

INCIDENCE AND PREVALENCE OF PARASITOSES IN BULGARIA IN 2019 
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In Bulgaria, parasitic diseases maintain their health and social importance due to the fact that cases and 
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morbidity rate are significantly higher than in other EU countries. According to the current regulations, 

11 parasitoses affecting humans are subject to mandatory registration and notification. Besides 

indigenous, in the country annually are registered imported parasitic diseases from endemic tropical 

regions. The aim of this report was to analyze the state of parasitic diseases in Bulgaria in 2019. As 

materials are used data from periodic and annual reports of RHI, private laboratories and NCIPD. For 

parasites in 2019 were tested more than 700,000 individuals and diagnosed with various parasitic 

diseases were over 1.5% of them. The number of primary and recurrent cases of echinococcosis decreased 

again in the year and they are a total of 192. The incidence of trichinellosis is 0.79% ₀₀₀  from the 

reported 5 

 

epidemic outbreaks in five regions of the country. The number of studied for distributed in the 

country soil transmitted parasitoses (ascariasis and trichuriasis) is significant. Data for the 

presence of E. vemicularis were obtained in more than 1.5% of those tested for this helminthosis. During 

the year, imported malaria was diagnosed in 8 patients, 3 of whom were Bulgarian citizens and 5 were 

foreigners. In conclusion, it should be noted that in 2019, parasitoses in Bulgaria, as a part of 

communicable diseases, retain its place, and therefore the surveillance and control network needs to be 

strengthened with new specialists. 

Kew words: parasitoses, incidence, zoonoses, soil transmitted parasitoses 

 

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА АЗИАТСКИЯ ТИГРОВ КОМАР AEDES ALBOPICTUS В 

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 Г. 

 

Огнян Миков 

 

Национален център по заразни и паразитни болести, София 

 

Цел: Азиатският тигров комар Aedes albopictus е инвазивен вид, установен за пръв път 

в България през 2011 г. в област Бургас. Между 2012 и 2018 г. е установен в 21 области на 

страната, като се очаква ареалът му да се разширява. 

Материали и методи: От юни до октомври 2019 г. в изпълнение на дейностите, заложени в 

програмата на мрежата VectorNet, са проведени полеви проучвания за установяване на вида във 

всички области на страната. Уловът е провеждан с капани за яйцеснасяне, посредством които се 

установяват яйца, снесени от женските на Ae. albopictus. Общо 482 сбора на субстратите за 

яйцеснасяне са проведени в 30 локации на 

28 области. От 52 от капаните са събрани ларви, които са отгледани до имаго в лабораторни 

условия. Възрастните комари са определяни видово по морфологични белези. 

Резултати: Присъствието на Ae. albopictus се потвърждава в областите Благоевград, 

Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, 

Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Силистра Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково и 

Ямбол. За пръв път се установява в областите Разград и Шумен. В областите Кюстендил, Перник, 

Смолян, София и София (столица) тигровият комар не е установен. 

В областите, в които е разпространен, Ae. albopictus e установяван в селища с надморска 

височина между 10 и 398 м. Присъствието му в различни части на България предполага 

разпространение както от една област в съседните й, така и многобройни, независими една от 

друга точки на внос. 

Ключови думи: Aedes albopictus, разширение на ареала, България 
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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 2018, it has established in 21 regions of the 

country, and its range is expected to expand. 

Materials and methods: From June to October in 2018, by implementing the activities planned 

in the VectorNet network, field studies to detect the species were conducted in all regions of the country. 

The sampling was performed by ovitraps used to detect eggs laid by the females of Ae. albopictus. A total 

of 482 oviposition substrates were collected from 30 locations in 28 regions. Mosquito larvae collected 

from 52 ovitraps were raised to adults under laboratory conditions. Adult mosquitoes were identified 

morphologically. 

Results: The establishmentof Ae. albopictus was confirmed in the regions of Blagoevgrad, 

Burgas, Varna, Veliko Tarnovo, Vidin, Vratsa, Gabrovo, Dobrich, Lovech, Kardzhali, Montana, 

Pazardzhik, Pleven, Plovdiv, Ruse, Silistra, Sliven, Stara Zagora, Targovishte, Haskovo and Yambol.. 

For the first time it was detected in the regions of Razgrad and Shumen. In the regions of 

Kyustendil, Pernik, Smolyan, Sofia and Sofia (stolitsa), the Asian tiger mosquito was not found. 

In areas where it was present, Ae. albopictus was found in settlements with an altitude between 10 

and 398 metres above sea level. Its presence in different parts  of  Bulgaria suggests both distribution 

from one region to the neighbouring ones, and numerous independent introductions from different points 

of entry. 

Keywords: Aedes albopictus, expansion, Bulgaria 
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1.ПРОУЧВАНЕ НА ЦИТОТОКСИЧНАТА И АНТИВИРУСНА АКТИВНОСТ НА 

НОВОСИНТЕЗИРАНИ ХАЛКОНИ С РАЗНООБРАЗНО ЗАМЕСТЕНИ АРОМАТНИ 

ПРЪСТЕНИ В КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ 

Радослав Маринов
1
, Надежда Маркова

2
, Мая Захариева

3
, Петя Генова-Калу

1
 

 

1
Национална Референтна Лаборатория „Клетъчни култури, рикетсии и  онкогенни вируси“, Отдел 

„Вирусология“, НЦЗПБ , София; 
2
Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия, БАН, 

София;  
3
Институт  по  микробиология  „Стефан Ангелов“, БАН, София 

 

Интродукция: Халконите (1,3-диарил-проп-2-ен-1-они), свързани с природните полифенолни 

съединения са важни прекурсори на флавоноидите и изофлавоноидите с широк фармакологичен 

спектър на действие. Поради своята ниска токсичност и мутагенност представляват атрактивен обект 

за  научни  изследвания. Тъй  като  голяма част от фармакологичния потенциал на халконите е все 

още недостатъчно проучен, синтезът на тези съединения и на техни аналози, както и изследвания 

относно антимикробното и антивирусното им действие е особено актуален. 

Цел: Да се проучи цитотоксичната и противогрипна активност на  шест новосинтезирани 

халкона с разнообразно заместени ароматни пръстени в  клетъчни култури. 

Материали и методи: Монослойна клетъчна линия от кучешки бъбрек (MDCK) и 

недребноклетъчен рак на белия дроб (А549) са използвани като моделни системи за провеждане на 

експериментите. За определяне на инхибиращата литична активност на грипен щам А/Puerto 

Rico/8/34 (H1N1), както и за оценка на жизнеспособността на инфектираните и неинфектирани 

клетъчни култури  са  използвани  колориметричният МТТ метод и ЦПЕ инхибиращ тест на 72 

час. Въз основа на данните за цитотоксичност (CD50) и концентрацията, която инхибира вирусния 

добив с 50% (IC50) е определен селективният (СИ) (терапевтичен) индекс. 

Резултати: Получените резултати показват, че  преживяемостта  на  третираните монослойни клетки 

от двете тествани клетъчни линии намалява под въздействие на изпитваните шест халкона, като 

наблюдаваният ефект нараства правопропорционално с увеличаването на концентрацията им. При 

микроскопското проследяване  на морфологията на монослоевете и МТТ теста, може да се 

заключи, че приложени в максимална нетоксична концентрация (МНК) и близки до нея 

изследваните халкони показват различна степен на инхибиция на ЦПЕ на инфектирани с грипен 

вирус щам А/Puerto Rico/8/34 клетки след 72 часа третиране. Най-добро потискане на ЦПЕ на 

грипен вирус тип А се наблюдава след третиране с халкон А41, заместен с 5-метокси групи на 

3,4,5 места в пръстен А и на 3, 4- място в пръстен Б на инфектирани клетки, приложена в МНК 

(0.001 mg/mL). Халконът A41 протектира заразените MDCK клетки с грипен щам А/Puerto 

Rico/8/34 в най-висока степен в MНК, дори и при концентрация 10 пъти по-ниска от ΜНК. 

Халкон AV21 не показва антигрипен ефект. 

Изводи: Въз основа на получените резултати може да се заключи, че халкон А41 проявява 

обещаваща анти-грипна  активност  в клетъчни  култури.  Направеното изследване е пилотно и 

получените резултати ще бъдат използвани за разработване и 

оптимизиране на сложна методология за оценка на връзката структура‐активност.  

Ключови  думи:  халкони,  грипен  вирус  щам  H1N1,  цитотоксичност,  инхибираща 

концентрация 50% (IC50) 
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Department of Virology, National Centre of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia 

2
The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria 

3
Institute  of  Organic  Chemistry  with  Centre  of  Phytochemistry,  Bulgarian  Academy  of 

Sciences, Sofia, Bulgaria 

 

Introduction: Chalcones (1,3-diphenyl-2-propene-1-on), related to polyphenolic natural compounds are 

crucial precursors of flavonoids and isoflavonoids which have a wide pharmacological activity spectrum. 

Since of their low toxicity and mutagenicity they are an attractive object of research. Because the main 

pharmacological potential of chalcones is poorly reasearched, the synthesis of these compounds and their 

analogues, and studies on their antimicrobial and antiviral activity, are particularly topical. 

Purpose To evaluate six chalcones's cytotoxicity and anti influenza activity in cell cultures. The 

chalcones are with variously substituted aromatic rings. 

Materials and Methods: Monolayer cell lines: Canine Kidney (MDCK) and lung cancer cell (A549) 

were used as model systems for the experiments. Colorimetric MTT method and CPE inhibition test at 

72 hours were employed to evaluate influenza strain A / Puerto Rico / 8/34 (H1N1)’s inhibitory lytic 

activity and the viability of infected and uninfected cell cultures. Based on cytotoxicity (CD50) and 

inhibition concentration which inhibits viral yield by 50% (IC50), a selective (CI) (therapeutic) index was 

determined. 

Results: The survival of the treated monolayer cells from the two cell lines decreases when 

concentration of the tested six chalcones increases. Microscopic examination of monolayer morphology and 

MTT assay, with applied chalcones at maximum  non-toxic  concentration (MNC) show “Influenza A / 

Puerto Rico / 8/34” ‘s different degree of CPE inhibition after 72 hours of treatment. Chalcone A41 has 

the highest inhibition of influenza virus type A’s CPE. It is substituted with 5-methoxy groups at 3,4,5 

place in ring A and 3, 4- place in ring B. This chalcone was applied in MNCs (0.001 mg / mL) over 

infected cells. Chalcone A41 significantly protects infected MDCK cells with influenza strain A / Puerto 

Rico / 8/34 in the MNC, also at a concentration 10 times lower than the ΜNC. Chalcone AV21 does 

not show anti-flu effect. 

Conclusion: The concluded research demonstrates that chalcone A41 has a promising anti- influenza 

activity in cell cultures. The study is in its initial stage and the results will be used for the development 

and optimization of complex methodology for evaluation of the  relationship between structure and 

activity 

Keywords: chalcones, influenza virus strain H1N1, cytotoxicity,  inhibitory  concentration  of 50% (IC50) 

 

 

2.CYTOLYSIN ПРОДУЦИРАЩ  ENTEROCOCCUS FAECALIS  -  ПОТЕНЦИАЛЕН 

УЧАСТНИК В ПАТОГЕНЕЗАТА НА АЛКОХОЛНИЯ  ХЕПАТИТ И ПРИЦЕЛ ЗА ТЕРАПИЯ 

С БАКТЕРИОФАГИ 

 

Антоанета Тенева, Борислава Динева, Валентин Баланов, Сияна Йотова  

 

Медицински факултет, СУ ,,Св. Климент Охридски“ 

 

Enterococcus faecalis, нормален обитател на чревната микрофлора при човека, днес се определя като 

един от честите причинители на животозастрашаващи вътреболнични инфекции поради високата 

си антибиотична резистентност. Установено е, че  някои щамове са продуценти на плазмидно 

кодиран екзотоксин, състоящ се от две субединици, имащ характеристика на цитолизин. Той 

проявява летален ефект върху редица про- и еукариотни клетки, свързван е с повишена 

вирулентност и смъртност при инфектирани лица. Съвременни проучвания показват връзката  

между наличието на цитолизин произвеждащият Е. faecalis и възникването на хепатит при лица 

злоупотребяващи с алкохола. Анализите на фекални проби при пациенти с алкохолен хепатит 

показват, че при тях Е. faecalis се изолира в значително по-висока честота в сравнение с хора без 

това заболяване,    като 30% от щамовете произвеждат цитолизин. В експериментален модел с 

мишки се доказва също, че Е.  faecalis  щамове, синтезиращи цитолизин, предизвикват 
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чернодробни увреждания  и  хепатит.  Заедно  с това учените изолират  4  вида  бактериофаги,  

които  инфектират  и  унищожават цитолизин секретиращите Е. faecalis, с което съответно се 

снижават многократно чернодробните увреждания и хепатит при  мишките. Експерименталният  

модел  на терапия с бактериофаги разкрива перспективи за прецизно моделиране на чревната 

микрофлора. 

Ключови думи:  Е.faecalis, цитолизин, алкохолен хепатит 
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Enterococcus faecalis, a normal inhabitant of the gut microbiota in humans, is nowadays identified as  one  

of  the  common  causes  of life-threatening  hospital-acquired  infections  due to its high antibiotic 

resistance. Some strains have been found to produce a plasmid- encoded exotoxin consisting of two 

subunits having the characteristic cytolysin.  It  has  a lethal effect on a number of pro- and eukaryotic 

cells, and is associated with increased virulence and mortality in infected individuals. Recent studies show 

a link between the presence of cytolysin-producing E. faecalis and the  occurrence  of  hepatitis  in  

alcohol abusers. Analysis of faecal samples in patients with alcoholic hepatitis shows that  E. faecalis is 

isolated at a significantly higher frequency compared to humans without  the disease, with 30% of the 

strains producing cytolysin. In an experimental mouse model, it has also been shown that E. faecalis 

strains synthesizing cytolysin cause liver damage and hepatitis. At the same time, scientists isolated 

four types of bacteriophages that infect and destroy cytolysin secreting E. faecalis,  thereby reducing 

many times liver damage and hepatitis in mice. The experimental model of bacteriophage  therapy  reveals  

prospects  for  accurate  modeling  of the intestinal microflora. 

Keywords: E.faecalis, cytolysin, alcoholic hepatitis 

 

 

3„ИН ВИТРО ПРОУЧВАНЕ НА АНТИБИОТИЧНИ КОМБИНАЦИИ ПРИ 

ЕКСТЕНЗИВНО- РЕЗИСТЕНТНИ КЛИНИЧНИ  ИЗОЛАТИ  KLEBSIELLA  PNEUMONIAE И 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA“ 

 

Е. Добрева, И. Н. Иванов, К. Иванова, Р. Христова, В. Добринов  

 

Национален Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ), София 

 

Въведение: Антимикробната лекарствена резистентност при екстензивно резистентни (XDR) 

изолати Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa е сериозeн клиничен проблем, който 

оказва влияние върху здравето на пациентите; продължителността на болничния престой и нанася 

тежки икономически загуби на болниците. Лечението  на тези живото застрашаващи  инфекции  

включва  прилагане  на  алтернативни: антибиотици; алтернативни дози за лечение или алтернативни 

комбинации  от антимикробни средства. 

Цел: Ин витро проучване на ефектите от прилагане на антимикробни средства самостоятелно и в 

комбинация срещу XDR K.pneumoniae и P.aeruginosa. 

Материали/методи: Изборът на изследваните XDR K.pneumoniae и P.aerigunosa е извършен според 

международно приетите  дефиниции  за  екстензивна  резистентност  и са част от колекцията на 

НРЛ-КМАР. Фенотипната характеристика е извършена чрез определяне на антимикробната 

лекарствена чувствителност към различни класове антибиотици в съответствие с EUCAST 

стандарта. Минималната инхибираща концентрация (МИК) е определена за всяко антимикробно 

средство  чрез  Е-тест. Измерени са МИК на антимикробните средства в комбинация чрез кръстосан 
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Е-тест. Изчислен е индексът на фракционна инхибираща концентрация (ФИК) в точката на 

пресичане на двата кръстосани E-теста и интерпретиран  ефекта  от  взаимодействието като: 

синергизъм (ФИК ≤ 0,5); с натрупване (ФИК > 0.5 и  ≤1.0), индиферентно (ФИК > 

1.0 и ≤ 4.0) и антагонизъм  (ФИК > 4.0). 

Резултати: Три антимикробни комбинации меропенем+колистин;  меропенем+ фосфомицин и 

меропенем+рифампицин са изпитани  при  пет  XDR  K.pneumoniae, показали резистентност към 

всяко антимикробно средство от приложената комбинация. Комбинацията меропенем+колистин е 

с ефект на натрупване  в  60.0%  (3/5)  и синергизъм  в  40.0%  (2/5)  от  изследваните  

K.pneumoniae.  Комбинацията  меропенем+ фосфомицин показва синергизъм в 60.0% (3/5) и ефект на 

натрупване в 40.0% (2/5). Комбинацията меропенем+рифампицин синергизъм  в  80.0%  (4/5)  и  

ефект  на натрупване  в  20.0%  (1/5)  от  изследваните  K.pneumoniae.  Две   антимикробни 

комбинации меропенем+амикацин и меропенем+ципрофлоксацин  са  приложени  при XDR 

P.aeriginosa. Комбинацията меропенем+амикацин е със синергичен ефект в 66.6% (4/6) и с ефект 

на натрупване в 33.3% (2/6) от анализираните P.aeruginosa. Комбинацията 

меропенем+ципрофлоксацин е с антагонистичен ефект  в  66.6%  (4/6)  и със синергизъм- в 33.3% 

(2/6) от подбраните XDR P. aeruginosa. 

Заключение: Антимикробната комбинирана терапия с ефект на синергизъм или с натрупване 

може да се окаже единствен  подход  в  лечението  на  високо  рискови пациенти със сериозни 

инфекции от XDR K.pneumoniae и P.aseruginosa . 

 

Финансирането на проведените анализи е осъществено от Фонд научни изследвания проект КП-06-

М23/5 от 19.12.2018. 

 

Ключови думи: антимикробна лекарствена резистентност; екстензивна резистентност 

(XDR);  комбинации от антимикробни средства 

 

 

3. IN VITRO STUDY OF ANTIMICROBIAL COMBINATIONS IN EXTENSIVE DRUG 

RESISTANT CLINICAL ISOLATES KLEBSIELLA PNEUMONIAE AND PSEUDOMONAS 

AERUGINOSA 

 

E. Dobreva, I. N. Ivanov, K. Ivanova, R. Christova, V. Dobrinov  

 

National Center of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD), Sofia 

 

Introduction: Antimicrobial resistance of extended drug resistant (XDR)  Klebsiella pneumoniaе and 

Pseudomonas aeruginosa is a serious clinical problem because affects patient’s health; prolonged 

hospitalization and burdens the hospitals budget. The treatment of these life-threatening infections 

includes use of alternative antibiotics; alternative dosing or alternative combinations of antimicrobial agents. 

Aim: In vitro investigation of the effects of antimicrobial agents alone and in combination against XDR 

K.pneumoniae and P.aeruginosa. 

Materials/methods: The selection of investigated XDR isolates  K.pneumoniae  and  P. aeruginosa was 

performed by the internationally accepted definitions for extensive resistance and belonged to NRL-

CMAR strain collection. The phenotype strain characterization was performed by determination of 

antimicrobial drug susceptibility to agents from different antibiotic classes in accordance with the 

EUCAST guideline. The minimal  inhibitory concentration (MIC) was measured for antibiotic agent 

alone by E-test. The MICs of antimicrobials in combinations were measured by cross-E test. The 

index of fractional inhibitory concentration (FIC) at the crossing point of  E-tests was calculated and 

interpreted as synergy (FIC ≤ 0.5); additive (FIC >0.5 and ≤1.0); indifference (FIC >1.0 and ≤ 4.0) 

and antagonism (FIC> 4.0). 

Results: Three antimicrobial combinations meropenem+colistin; meropenem+fosfomycin and 

meropenem+rifampicin were tested in five XDR K.pneumoniae isolates with resistance to antimicrobial 

agent alone from combination. The meropenem+colistin combination was with additive effect in 60.0% 

(3/5) and synergy in 40.0% (2/5) of investigated K.pneumoniae. The meropenem+fosfomycin 
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combination was with synergy effect in 60.0% (3/5)  and  additive effect in 40.0% (2/5). The 

meropenem+rifampicin combination was with  synergy  effect  in 80.0% (4/5) and additive in 20.0% 

(1/5) from investigated K.pneumoniae. Two antimicrobial combinations meropenem+amikacin and 

meropenem+ciprofloxacin were tested in XDR P.aeriginosa. The meropenem+amikacin combination was 

with synergy effect in 66.6% (4/6) and     additive    effect    in        33.3%    (2/6)    of     investigated    

P.aeruginosa. The 

meropenem+ciprofloxacin combination were with antagonism effect in 66.6% (4/6) and with synergy 

effect in 33.3% (2/6) from selected XDR P.aeruginosa. 

Conclusion: Antimicrobial combination therapy with synergy  or additive effect may  be the only 

successful way in treatment of high risk patients with serious infections from XDR K.pneumoniae and 

P.aeruginosa. 

 

These analyses were funded by Science National Fund, project КП-06-М23/5, 19.12.2018. 

 

Key words:  antimicrobial drug resistance; extensive resistance, antimicrobial combinations 

 

 

4.ФЕНОТИПНИ И ГЕНОТИПНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕСТИНАЛНИ 

ВАНКОМИЦИН-РЕЗИСТЕНТНИ ЕНТЕРОКОКИ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИЗА 

 

П. Христова¹, Х. Хиткова¹, Саймън Валтер де Валтхофен
2
, Д. Георгиева¹, Т. Българанова¹, Г. 

Тодорова
3

, В. Нанков
4
, В. Едрева¹, М. Средкова¹ 

 

¹Катедра по Микробиология, Вирусология и Медицинска Генетика, Медицински университет - 

Плевен 

²Катедра по Медицинска Микробиология, Медицински университет – Варшава 

³Катедра по Нефрология, Хематология и Гастроентерология, Медицински университет - Плевен 
4

Университетска лаборатория за научни изследвания, Медицински университет - Плевен 

 

Целта на настоящото проучване е да се определи фенотипът на гликопептидна резистентност, 

съответният генотип и клоналните връзки между чревни изолати на ванкомицин-резистентни 

ентерококи (VRE) при пациенти на хемодиализа. 

Материали и методи: Общо 27 неповтарящи се VRE (5 E. faecium, 14 E. gallinarum и 8 E. 

casseliflavus) бяха открити при 97 пациента на хемодиализа в УМБАЛ „д-р Г. Странски”- гр. 

Плевен за периода ноември, 2017 г. – януари, 2018 г. Минималните инхибиращи концентрации 

(MICs) на изолатите към девет антимикробни средства бяха определени чрез Е-тест. 

Конвенционален PCR беше използван за доказване на vanABCDEG, а за молекулярно типизиране 

– SmaI-макрорестрикционен анализ/PFGE. 

Резултати: Всички E. faecium показаха същия модел на чувствителност към девет антимикробни 

средства с висока резистентност към ванкомицин (MIC ≥ 256 μg/ml) и умерена резистентност към 

тейкопланин (MICs: 4-6 μg/ml). Установи се, че тези изолати носят vanA ген и принадлежат към 

един генетичен клон. Високо ниво на резистентност към ванкомицин и тейкопланин (MICs ≥ 256 

μg/ml) прояви един E. gallinarum, носещ също vanA ген. Останалите 13 

E. gallinarum и 8 E. casseliflavus демонстрираха класически VanC фенотип – ниско ниво на 

резистентност към ванкомицин (MICs: 4-12 µ g/ml) и чувствителност към тейкопланин (MICs: 

0,5-0,75 µ g/ml). PCR анализът показа, че тези E. gallinarum носят vanC1 ген, а всички E. 

casseliflavus притежават vanC2 ген. Според резултатите от PFGE, vanC-ентерококите принадлежат 

към различни генетични клонове. 

Заключение: Сред пациентите на хемодиализа се установи колонизация с VR E. faecium щам с 

vanA генотип, показващ високо ниво на резистентност към ванкомицин и умерена резистентност 

към тейкопланин. Този щам циркулира в нашата болница от 2013 г. 

Ключови думи: ванкомицин-резистентни ентерококи, vanA ген, vanC ген, клонални връзки 
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4.PHENOTYPIC AND GENOTYPIC CHARACTERISTICS OF INTESTINAL VANCOMYCIN- 

RESISTANT ENTEROCOCCI IN PATIENTS ON HEMODIALYSIS 

 

P. Hristova¹, H. Hitkova¹, S. Walter de Walthoffen², D. Georgieva¹, G. Todorova
3

, T. Bulgaranova¹, 

V. Nankov
4

, V. Edreva¹, M. Sredkova¹ 

 

¹Department of Microbiology, Virology and Medical Genetics, Medical University - Pleven ²Department 

of Medical Microbiology, Medical University – Warsaw 

³Department of Nephrology, Haematology and Gastroenterology, Medical University – Pleven 
4

University scientific research laboratory, Medical University – Pleven 

 

The aim of the current study is to determine the phenotype of glycopeptide resistance, the involved 

genotype and the clonal relationships among intestinal isolates of vancomycin-resistant enterococci (VRE) 

in patients on hemodialysis. 

Materials and Methods: A total of 27 non-repetitive VRE (5 E. faecium, 14 E. gallinarum and 8 E. 

casseliflavus) were found in 97 patients on hemodialysis at UMHAT „Dr. G. Stranski” - Pleven in the 

period November, 2017 – January, 2018. The minimum inhibitory concentrations (MICs) of  the isolates to 

nine antimicrobial agents were determined by E-test. Conventional PCR was used for detection of 

vanABCDEG, and molecular typing was conducted by SmaI-macrorestriction analysis/PFGE. 

Results: All E. faecium expressed the same susceptibility pattern to nine antimicrobials with high-level 

resistance to vancomycin (MIC ≥ 256 μg/ml) and moderate resistance to teicoplanin (MICs: 4-6 

μg/ml). There was found that these isolates carried vanA gene and all of them belonged to a single 

genetic clone. High-level resistance to vancomycin and teicoplanin (MICs ≥ 256 μg/ml) exhibited one 

E. gallinarum carrying also vanA gene. The others 13 E. gallinarum and 8 E. casseliflavus 

demonstrated the classical VanC phenotype – low-level resistance to vancomycin (MICs: 4-12 μg/m) 

and susceptibility to teicoplanin (MICs: 0.5-0.75 μg/mL). PCR analysis revealed that these E. 

gallinarum carried vanC1 gene and all E. casseliflavus possessed vanC2 gene. According to the results of 

PFGE, vanC-enterococci belong to different clones of genetic relatedness. 

Сonclusion: Colonization with VR E. faecium strain with vanA genotype, which showed high-level 

resistance to vancomycin and moderate resistance to teicoplanin was established among hemodialysis 

patients. This strain has been circulated in our hospital since 2013. 

Key words: vancomycin-resistant enterococci, vanA gene, vanC gene, clonal relationship 

 

 

5.РАННА ИНФОРМИРАНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „Й. 

ФИЛАРЕТОВА” – СОФИЯ, СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ”, ОТНОСНО 

COVID-19 

 

Д. Димитрова, Е. Кьолеян, Г. Камбурова, Е. Иванова  

 

Медицински колеж „Й. Филаретова” – София към МУ-София 

 

Цел. Настоящата епидемия от COVID-19 поставя нови предизвикателства пред здравните 

работници. От първостепенно значение за овладяването й е точната и навременна  лабораторна  

диагностика.  Медицинските  лаборанти   са   основни изпълнители и са на първа линия в борбата 

с причинителите: с  точна  и  прецизна работа, но и с необходимост от обезопасяване на 

лабораторния труд. Цел  на проучването е да се анализира информираността на студенти от 

Медицински колеж „Й. Филаретова” – София, специалност „Медицински лаборант”, относно 

COVID-19, преди появата на първите случаи у нас. 

Материали/методи. Изработен бе въпросник с 10 ключови въпроси и бе проведено 

доброволно анонимно анкетно проучване при студенти от първи, втори и трети курс на 

специалност „Медицински лаборант”. 
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Резултати. От раздадените 72 анкетни карти бяха попълнени  72:  100  % изпълнение, 

свидетелстващо за заинтересуваността им. Към момента  на  проучването само трети курс са 

изучавали вирусни заболявания. Три четвърти от всички анкетирани споделят, че са получили 

информация за щам SARS-CoV-2 от медиите – основно интернет и телевизия, две трети – и от 

преподавателите си. Всички са запознати с опасността от тежки усложнения при COVID-19 и с 

опасността от летален изход. Болшинството точно описват основните симптоми, пътищата на 

предаване, както и мерките за профилактика. 

Заключение. Студентите от специалност „Медицински лаборант“ демонстрираха много добро 

познаване на наличните характеристики на заболяването и социална ангажираност към проблема. 

Ключови думи: Медицински лаборант, 2019-nCoV, анкетно проучване 

 

 

5.EARLY AWARENESS OF STUDENTS FROM THE MEDICAL COLLEGE “Y. 

PHILARETOVA” – SOFIA, SPECIALTY “MEDICAL LABORATORY TECHNICIAN”, ON 

COVID-19 

 

D. Dimitrova, E. Keuleyan, G. Kamburova, E. Ivanova  

 

Medical College “Y. Philaretova”-Sofia at MU-Sofia 

 

Purpose. The current COVID-19 epidemic poses new challenges for healthcare professionals. 

Essential for its management is accurate and timely laboratory diagnostics. Medical laboratory 

technicians are the main contractors and are on the front line in the fight against the causative agents: 

with accurate and precise work, but also with the need for safety of laboratory work. The purpose of the 

study is to analyze the awareness of students from the Medical College "Y. Philaretova” - Sofia, 

specialty Medical Laboratory Technician, on COVID-19, before the first cases in Bulgaria. 

Materials/Methods. A questionnaire was developed with 10  key  questions  and  a voluntary 

anonymous survey was conducted among first-, second- and third- year students in specialty “Medical 

laboratory technician”. 

Results. On distributed 72 questionnaires, 72 were filled in, which indicates 100% fulfillment, 

attesting to their 'interest. At the time of the survey, only third-year students had studied viral diseases. 

Three-quarters of all respondents said they received information about the SARS-CoV-2 strain from the 

media - mainly from the Internet and television, and two- thirds pointed – also from their teachers. All 

of them are aware of the risk of severe complications due to COVID-19 and the threat of death. Most of 

the students  accurately describe the main symptoms, ways of transmission and measures for prophylaxis. 

Conclusion. Students of specialty "Medical Laboratory Technician" demonstrated  very good 

understanding of the disease characteristics available and social commitment to the problem. 

Keywords: Medical laboratory technician, 2019-nCoV, Questionnaire survey 

 

 

6.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АНТИБИОТИЧНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ НА ЩАМОВЕ 

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕКВЕНИРАНЕ ОТ СЛЕДВАЩО 

ПОКОЛЕНИЕ 

 

В. Толчков, Й. Ходжев, С. Панайотов 

 

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

бул. Н. Столетов №44А, София 

Увод: Сериозен проблем е нарастващата антибиотична резистентност при патогенните 

микроорганизми и Mycobacterium tuberculosis в частност. Освен класическите методи за 

определяне на резистентността с навлизането на технологиите за секвениране от следващо 

поколение все повече навлизат методите базирани върху целогеномно секвениране, анализ на данни 

от което е описан в настоящата презентация. 

Цел: Да се определи антибиотичната резистентност на секвенирани целогеномно щамове 
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M. tuberculosis. 

Материали и методи: Файлове във FASTQ формат с информация за 34 изолата M. tuberculosis, 

резултат от целогеномно секвениране, генерирани от секвенатор, използващ технологията на 

Illumina са анализирани с използване на онлайн платформата PhyResSE (https://bioinf.fz-

borstel.de/mchips/phyresse/). 

Резултати: От общо 34-те щама при 17 е установена резистентност към рифампицин, изониазид и 

етамбутол, при 5 щама – към рифампицин, изониазид, пиразинамид и етамбутол, при 5 щама – 

към флуорохинулони, рифампицин, изониазид и етамбутол при 3 щама – към рифампицин и 

изониазид, при 1 щам – към рифампицин, изониазид и пиразинамид, при 1 щам – към 

флуорохинулони, рифампицин, амикацин, канамицин, цефпрозил, пиразинамид и етамбутол, при 1 

щам – към флуорохинулони, рифампицин, амикацин, канамицин, цефпрозил, изониазид и 

етамбутол, при 1 щам – към флуорохинулони, рифампицин, амикацин, канамицин, цефпрозил и 

етамбутол. 

Заключение: Въведен е анализ на сурови данни от секвенатор от следващо поколение 

позволяващ едновременно определяне на мутации в целия геном. 

Ключови думи: M. tuberculosis, FASTQ, секвениране от следващо поколение, антибиотична 

резистентност. 

Благодарност: Изследванията са спонсорирани от Договор ДH 13/4 - 15.12.2017 с Фонд 

„Научни изследвания“, България. 

 

 

6.ESTIMATION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF STRAINS OF MYCOBACTERIUM 

TUBERCULOSIS USING NEXT GENERATION SEQUENCING 

 

V. Tolchkov, Y. Hodzhev, S. Panaiotov 

 

Microbiome Group, Department of Microbiology, National Center of Infectious and Parasitic Diseases, 

44A Stoletov blvd. Sofia, Bulgaria 

 

Introduction: Serious problem is the increasing antibiotic resistance of the pathogen microorganisms and 

one of them is Mycobacterium tuberculosis. Except the classical methods of determination of the 

resistance the advent of the technologies of next generation sequencing (NGS) the methods of whole 

genome sequencing are applied more often. Assay of data sequenced by NGS sequencer are present in this 

report. 

Aim: Determination of antibiotic resistance of whole genome sequenced strains of M. tuberculosis. 

Materials and Methods: FASTQ files with information of 34 whole genome sequenced isolates of M. 

tuberculosis, generated by NGS sequencer working using Illumina technology are analyzed on web based 

platform PhyResSE (https://bioinf.fz-borstel.de/mchips/phyresse/). 

Results: Investigated in this study 34 strains showed resistance to the following antibiotics: 17 strains to 

rifampicin, izoniazid and ethambutol; 5 strains to rifampicin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol; 5 

strains to fluoroquinolones, rifampicin, izoniazid and ethambutol; 3 strains to rifampicin and izoniazid; 1 

strain to rifampicin, isoniazid and pyrazinamide; 1 strain to fluoroquinolones, rifampicin, amikacin, 

kanamycin, ceprozil, pyrazinamide and ethambutol; 1 strain to fluoroquinolones, rifampicin, amikacin, 

kanamycin, ceprozil, isoniazid and ethambutol; 1 strain to fluoroquinolones, rifampicin, amikacin, 

kanamycin, ceprozil and ethambutol. 

Conclusion: Assay of row data generated by NGS sequencer introduced in the present study allows 

determine many mutations in a given whole genome simultaneously. 
Key Words: M. tuberculosis, FASTQ, Next Generation Sequencing, Antibiotic Resistance. 
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7.РИНОВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ СРЕД ДЕЦА ПОД 5 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, МЕЖДУ 2015 

И 2019 В БЪЛГАРИЯ 
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1 

Национална Референтна Лаборатория „Ентеровируси“, Отдел „Вирусология“, НЦЗПБ 
2 

Национална Референтна Лаборатория „Грип и ОРЗ“, Отдел „Вирусолгия“, НЦЗПБ 
3 

Отдел „Епидемиология“, НЦЗПБ 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Във време, в което вниманието на света е фокусирано върху изучаването на нововъзникващите 

инфекции като SARS-CoV-2, не бива да подценяваме ролята на други вируси в човешката 

заболяемост и смъртност. С напредването на модерните молекулярни техники много аспекти на 

нашето познание за риновирусите се развиха. Специалистите в областта на респираторните 

заболявания трябва да са наясно с ролята на риновирусите като важен патоген. 

ЦЕЛ 
Да се извърши ретроспективно описателно изследване за характерезиране на сезонността на 

риновирусните инфекции сред деца под 5 годишна възраст, за периода от 2015 до 2019 година в 

България. 

МЕТОДИ 
Всички проби на деца под 5 годишна възраст, получени в НРЛ „Грип и ОРЗ“ на Националния 

център по заразни и паразитни болести, между сезони 2015/2016 и 2018/2019 са изследвани за 

грипни и други респираторни вируси, включително риновируси, чрез real-time RT-PCR. 

Положителността на пробите (процент положителни от всички проби) за риновируси беше 

изчислена и разгледана в контекста на времето на вземане на пробата, с което да се 

характеризира сезонността на разпространението на риновирусите. Положителността беше 

сравнена с данните за обща заболяемост от остри респираторни заболявания, налични от 

Националната информационна система за грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ). 

РЕЗУЛТАТИ 
Между сезони 2015/2016 и 2018/2019 са изследвани общо 1331 проби на деца под 5 годишна 

възраст. Грипни (всички подтипове) вируси са доказани в 243 (18,26%) от пробите, а риновируси 

– в 146 (10,97%) от пробите. Средните седмични нива на ОРЗ (посещения при лекар поради ОРЗ 

на 10 000 души население) при възрастовата група 0- 4 за периода са 260/10 000, като седмичните 

стойности варират от 107 през летния сезон, до 720 по време на пиковете в началото на всяка 

година. Най-високите стойности на седмични регистрирани случаи на OРЗ и  на положителност за 

грипни вируси се наблюдават в края на месец декември и през януари/ февруари във всички 

изследвани сезони. Положителността за риновирус, от друга страна, е по-висока през есента и 

пролетта и сравнително ниска през зимата. Летните нива на положителност за риновирус не 

могат да бъдат оценени надеждно от наличните данни, тъй като през лятото се получава за 

изследване сравнително малък брой проби. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Данните за положителност на изследваните проби за риновирус демонстрират, че риновирусите 

имат важна етиологична роля в общата заболяемост от остри респираторни заболявания при 

децата под пет годишна възраст в България в сезони 2015/2016 до 2018/2019. Времевият анализ 

показва, че риновирусите циркулират в тази възрастова група по-интензивно през есента и 

пролетта, отколкото в периодите на интензивно разпространение на грипните вируси. 

ФИНАНСИРАНЕ 
Това проучване е финансирано от Фонд „Научни изследвания“ по проект КП-06-Н23/10 

 

Ключови думи: риновирус, настинка, сезонност 
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7.RHINOVIRUS INFECTIONS AMONG CHILDREN BELOW 5 YEARS OF AGE BETWEEN 

2015 AND 2019 IN BULGARIA. 
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Lubomira Nikolaeva-Glomb1 
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2National Reference Laboratory “Influenza and ARI”, Department of Virology, NCIPD 

3Department of Epidemiology, NCIPD 

 

BACKGROUND 
At a time when the world's attention is focused on the study of emerging infectious threats such as 

SARS-CoV-2, we shouldn’t underestimate the role of other viruses in human respiratory morbidity and 

mortality. With the advancement of modern molecular techniques in virology many aspects of our 

knowledge on rhinoviruses have evolved. Specialists in the field should be aware of the fact that 

rhinoviruses are important human respiratory pathogens.  

AIM 
A retrospective descriptive study was carried out to characterize the seasonality of rhinovirus 

infections among children below 5 years of age between 2015 and 2019 in Bulgaria. 

METHODS 
All samples received at the National Reference Laboratory “Influenza and acute respiratory infections” 

at the National Centre of Infectious and Parasitic Diseases, Bulgaria from children below 5 between 

seasons 2015/2016 and 2018/2019, were tested for influenza and other respiratory infections, including 

rhinovirus, using real time RT-PCR. Rhinovirus positivity rate (rhinovirus positive over total samples 

tested) was calculated and presented over time to assess seasonality in the context of data on ARI 

incidence available from the national influenza and ARI information system. 

RESULTS 
A total of 1331 samples from children under 5 years of age were tested for influenza and rhinoviruses 

between seasons 2015/2016 and 2018/2019. Of these, 243 (18.26%) were positive for influenza (all 

subtypes) and 146 (10.97%) were positive for rhinovirus.  Median weekly ARI rates (GP visits related to 

acute respiratory infections per 10 000 population) in the age group 0-4 were 260/10 000, ranging from 

107 in the summer season to 720 during peak ARI activity at the beginning of each year.  Peak ARI 

activity and peak influenza weekly positivity occurred at the end of December and during January/February 

for all studied seasons. Rhinovirus positivity rates were higher in autumn and spring and relatively lower 

in winter. Summer positivity for rhinovirus can not be reliably assessed from the data as a low number of 

overall samples is tested in summer. 

CONCLUSIONS 
Rhinovirus positivity data demonstrates that rhinoviruses contribute substantially to the overall ARI burden 

among children under 5 years of age in Bulgaria over the seasons 2015/2016 

to 2018/2019. Data over time demonstrates that rhinoviruses are circulating among 

children under 5 years of age with higher intensity in autumn and spring than during the peak weeks of the 

influenza season. 

 

FUNDING 
This work was supported by project КП-06-Н23/10 of the Bulgarian National Science Fund, Ministry of 

Education and Science, Sofia, Bulgaria 

 

Key words: rhinovirus, common cold, seasonality 

8.ВЛИЯНИЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА  ОГРАНИЧАВАНЕ  НА 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19  ВЪРХУ  ОБЩАТА  ИНФЕКЦИОЗНА  

ЗАБОЛЯЕМОСТ  В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА 2020 Г. 
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Н. Богданов, Г. Каменов, Н. Владимирова, А. Минкова  

 

Национален център по заразни паразитни болести 

 

Обявеният в началото на февруари 2020 технически доклад на Европейския център за 

профилактика и контрол върху заболяванията  (ECDC) представи  насоки  за  използване на 

нефармацевтични мерки за намаляване на риска от COVID-19. Прилагането на 

нефармацевтичните мерки (хигиена на ръцете, използване на маски за лицето в места с 

обществено предназначение,  изолация  и  карантина,  ограничаване  на  социалните контакти – 

масови събирания, пътувания, затваряне на детски градини, училища, осигуряване на дистанция  на  

работните  места,  затваряне на  граници и  др.)  в  началото на пандемията се проведе в различни 

форми както у нас, така и в цяла Европа. Намали се рискът от бързо разпространение на вируса, 

забави се темпото на епидемията и се осигури възможност на здравната система за  адекватен  

отговор.  Сравнителният  анализ на динамиката на общата инфекциозна заболяемост в страната от 

началото на годината показва намаляване на броя на регистрираните случаи на много  от  

съобщаваните заразни заболявания. Изпълнението на нефармацевтичните мерки в хода на 

пандемията показва ролята на социалните и поведенчески фактори в ограничаване на 

разпространението на заразните заболявания. Обсъжда се влиянието на различните ограничителни 

мерки и поведенческите промени в снижението на инфекциозната заболяемост и възможностите за 

прилагане им  в бъдеще. 

 

Ключови думи: Ковид-19, превенция, нефармацевтични мерки. 

 

 

8.IMPACT OF THE INTRODUCED RESTRICTIVE MEASURES FOR LIMITING THE  

SPREAD  OF  COVID-19  ON THE GENERAL INFECTIOUS DISEASES INCIDENCE DURING 

THE FIRST SIX MONTHS OF 2020 IN BULGARIA. 
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1
National Center of Infectious and Parasitic Diseases 

 

The technical report of the European Center for Disease Prevention and Control (ECDC), published in early 

February 2020, presented guidelines for the use of non-pharmaceutical measures to reduce the risk of 

COVID-19.The application  of  non-pharmaceutical  measures (hand hygiene, use of face masks in public 

places,  isolation  and  quarantine,  restriction  of social contacts - mass gatherings, travel, closing of 

kindergartens, schools, providing distance at work places, limiting free travel across international 

borders, etc.) at the beginning of the pandemic took place in various forms in our country and throughout 

Europe. 

The risk of a rapid spread of the virus has been reduced, the pace of the epidemic has been slowed 

down and the health system has been able to respond adequately. The comparative analysis of the 

dynamics of the general infectious diseases’ incidence in the country since the beginning of the year 

shows a decrease in the number of registered cases of many of the reported communicable diseases. 

The implementation of non-pharmaceutical measures during the pandemic shows the role of social and 

behavioral factors in limiting the spread of communicable diseases. The impact of various restrictive 

measures and behavioral changes in the reduction of infectious diseases and the possibilities for their 

application in the future are discussed. 

 

Key words: Covid-19, prevention, non-pharmaceutical measures. 

 

9.ДИНАМИКА НА ИНФЕКЦИИТЕ ОТ АНТРАКС, ТУЛАРЕМИЯ И БРУЦЕЛОЗА 

ДИАГНОСТИЦИРАНИ ПРИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ПЕТ ГОДИШЕН ПЕРИОД 
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ЦЕЛ: Представяне на обобщени данни за случаите на антракс, туларемия и бруцелоза при 

български граждани за периода 2015 -2019. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Данни на НРЛ ООБИ и Отдел Епидемиология към НЦЗПБ. 

РЕЗУЛТАТИ: Антракс е диагностициран при 4 пациента. от които двама - клъстър свързани. 

Двама от болните екзитират със септична форма на заболяването, а двама са успешно лекувани 

от кожен антракс. Три от случаите са регистрирани през 2015г във Варненска (2) и Добричка (1) 

области.  Бактериологично като Bacillus anthracis са потвърдени два изолата. 

Туларемия е серологично диагностицирана при 29 болни, основно с оро-фарингеална, 

гландуларна, следвани от окуло-гландуларна форма на заболяването. Доказан е един пациент с 

рядка хиларна туларемия. Пик от 22 случая е отчетен през  2015г.  Отбелязана  е  и  появата  за първи 

път на туларемия при хора в области на централна и източна южна България и една новозасегната 

област в северна България. 

Бруцелоза е серологично доказана при 42 пациента. През 2015г е регистриран нов автохтонен 

взрив с общо 36 заболели. При него пациентите са пребивавали в 2 области на страната. 

Изолиране на бруцели е постигнато от хемокултури при 7 болни. 

ОБСЪЖДАНЕ: Динамиката на заболяванията от ООБИ при хора в България се различава през 

годините, като най-висок брой заболели за визирания период и при трите разгледани инфекции е 

регистриран през 2015г. Единични случаи на антракс продължават да се докладват от ензоотични 

региони на страната. Туларемията разширява своя ареал в южна България. Появата на нов 

автохтонен взрив от бруцелоза отново е в пряка зависимост от нерегламентиран внос и 

разпространение на инфектиран дребен добитък от ендемична за заболяването съседна 

страна.Предприетите ефективни контролни мерки са в основата на намаляване в броя на 

регистрираните случаи през последните години, но това не е основание за намаляване на 

бдителността от страна на хуманните и ветеринарни медицински власти към възможни бъдещи 

появи на разгледаните или други особено опасни бактериални зооантропонози у нас. 

Ключови думи: зооантропонози, anthrax, tularemia, brucellosis 

 

 

9.DYNAMICS OF ANTHRAX, TULAREMIA AND BRUCELLOSIS CASES AMONG BULGARIAN 

CITIZENS FOR A 5 FIVEYEAR PERIOD 

 

R. Nenova
1

, I.Tomova
1

, A. Minkova 
2

 

 
1 

NRL Special Bacterial Pathogens, NCIPD 
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Aim: To sumarize data for anthrax, tularemia and brucellosis cases in Bulgarians for the period 2015 - 

2019. 

Materials and methods: Data from NRL Special Bacterial Pathogens and Department of Epidemiology 

at the NCIPD. 

Results: Anthrax was diagnosed in 4 patients, from which 2 were clustered. The outcome in 2 cases was 

fatal due to septic form of the illness, and 2 were successfully treated from skin anthrax. Three cases 

occurred in 2015 at Varna (2) and Dobrich (1) districts. Two isolates were bacteriologically confirmed 

as Bacillus anthracis. 

Tularemia was diagnosed in 29 patients, mainly with oro-pharyngeal, glandular, followed by 

ocular-glandular form of the disease. One patient was presented with the rare in Bulgaria hilar 
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localization of tularemia. A peak of 22 cases was reported in 2015. The occurrence of tularemia in 

humans living in central and south eastern Bulgarian regions and 1 central north Bulgarian district was 

noted for the first time. 

Brucellosis was serologically confirmed in 42 patients. In 2015 a new autochthonous outbreak 

with 36 cases was registered and 2 districts were involved. Isolation of brucellae was successful from 7 

patients. 

Discussion. The dynamics of human anthrax, tularemia and brucellosis in Bulgaria has varied over the 

years, with the highest number of patients registered in 2015. Single anthrax  cases  continue  to  be reported 

in country's enzootic regions. Tularemia is expanding its areal in new districts, especially in southern 

Bulgaria. The occurrence of new autochthonous outbreak of brucellosis was again directly connected 

with illegal import and distribution of infected small ruminants from endemic neighbouring country. 

The control measures taken in respond to the peaks in 2015 were effective and contribute for reducing 

the number of cases. However, this is not a reason to reduce the vigilance of human and veterinary 

medical authorities for future possible re-emergence of these or some other special bacterial zoonoses in 

our country. 

Key words: human zoonoses, anthrax, tularemia,brucellosis 

 

 

10.ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА ПОВИШЕНИТЕ НИВА НА ОБЩИЯ СЕРУМЕН IGE И 

ПРИСЪСТВИЕТО НА СПЕЦИФИЧНИ IGA АНТИТЕЛА КАТО МАРКЕРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

СТАДИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ПРИ ПАЦИЕНТИ СТОКСОКАРОЗА 

 

Е. Кънева 

 

НЦЗПБ, гр. София 

 

Токсокарозата е паразитно заболяване, предизвикано от миграция на ларви на Toxocara canis или 

T. cati (кучешки и съотв. котешки нематоди) в  тъканите  на  човека. Диагностиката се извършва 

главно със серологични методи – ELISA и W. blot, с които се определят специфични IgG 

антитела, които обаче се задържат с години в организма и не позволяват определяне на стадия 

на заболяването – остър или хроничен, което налага използването на допълнителни методи. 

Според Magnaval et al. (2001) нива на общ серумен IgE над 500 IU/ml при пациенти с токсокароза 

са белег на свежа инвазия. Данните  за ролята на другите изотипове антитела при това заболяване 

са оскъдни и противоречиви, но проучвания при други паразитози показват значението на IgA 

антителата като маркер на свежа инвазия. 

Цел на нашето изследване беше да определим присъствието и значението на антитоксокарните 

IgA антитела, както и повишението на общия серумен IgE над 500 IU/ml при пациенти с 

токсокароза и тяхното приложение в диагностика на заболяването и за определяне давността на 

инвазията. 

Материали/Методи. Изследвахме серумни проби от 130 пациенти с клинични и серологични данни 

за токсокароза за присъствие на специфични IgA антитела (ELISA, TestLine) и определихме нивата 

на общия серумен IgE (ELISA, EUROIMMUN). 

Резултати.  Нива  на  тотален  IgE  над  500  IU/ml  установихме  при  32  (24,6%)  от 

изследваните пациенти - при 14 деца и 18 възрастни, всичките с висцерална форма на 

заболяването. Присъствие на антитоксокарни  IgA антитела  установихме при 34 от тях (26,2%) 

- 8 деца и 26 възрастни; 32 с висцерална форма, 2 с очна. Проследяването на промяната на 

тези маркери до една година след диагностициране на заболяването показа, че след 6-9 месец 

липсват проби с положителен резултат за специфични IgA антитела, а след периода 3-6 месец вече 

не се отчитат проби с нива на общ серумен IgE над 500 IU/ml. Заключение. Въпреки че резултатите 

от двата метода не корелират помежду си и с нива на тотален IgE над 500 единици и 

положитeлен за IgA резултат са 12 от изследваните пациенти  (9,2%),  считаме,  че  определянето  

на  нивата  на  двата  имуноглобулина  дава полезна информация за стадия и хода на заболяването 

и могат да служат като маркери за настояща инвазия и като индикатори на терапевтичния ефект. 

Ключови думи: токсокароза, общ серумен IgE, специфични IgA антитела. 
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10.ESTIMATING THE SIGNIFICANCE OF ELEVATED TOTAL SERUM IGE LEVELS AND 

THE PRESENCE OF SPECIFIC IGA ANTIBODIES AS MARKERS FOR DETERMINING THE 

DISEASE STAGE IN PATIENTS WITH TOXOCARIASIS 

 

E. Kaneva 

 

NCIPD, Sofia 

 

Toxocariasis is a parasitic disease caused by the migration of Toxocara canis or T. cati larvae (canine 

and cat nematodes) in the human tissues. Diagnosis is performed mainly by serological methods - 

ELISA and W. blot, which determine specific IgG antibodies. They, however, persist for years in the 

body and do not allow determination the stage of the disease - acute or chronic, which requires use of 

additional methods. According to Magnaval et al. (2001) total serum IgE levels above 500 IU/ml in 

patients with toxocariasis are a sign of fresh invasion. Data on the role of other isotype antibodies in this 

disease are scarce and contradictory, but studies in other parasitoses have shown the importance of IgA 

antibodies as a marker for fresh invasion. 

The aim of our study was to determine the presence and significance of anti-Toxocara IgA antibodies, as 

well as an increase in total serum IgE above 500 IU/ml in patients with Toxocariasis and their 

application in the diagnosis and determining the duration of invasion. 

Materials/Methods. We examined serum samples from 130 patients with clinical and serological data of 

toxocariasis for the presence of specific IgA antibodies (ELISA, TestLine) and determined total serum 

IgE levels (ELISA, EUROIMMUN). 

Results. Total IgE levels above 500 IU/ml were detected in 32 (24.6%) of the tested patients - in 14 

children and 18 adults, all with VLM. The presence of anti-Toxocara IgA antibodies was detected in 

34 patients (26.2%) - 8 children and 26 adults; 32 with VLM, 2 ocular form. Investigation the change in 

these markers up to one year after diagnosis of the disease showed no positive result for specific IgA 

antibodies after 6-9 months, and after 3-6 months no samples with total serum IgE levels above 500 IU/ml 

were reported. 

Conclusion. Although the results of the two methods do not correlate, with both total IgE levels above 

500 units and positive result for IgA were 12 of the patients (9.2%), we consider that determining 

the levels of both immunoglobulins provides useful information about stage and course of the disease 

and can serve as markers of current invasion and indicators of therapeutic effect. 

 

Keywords: Toxocariasis, total serum IgE, specific IgA antibodies. 

 

 

11.РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА АНТИТЕЛА СРЕЩУ ХЕПАТИТ D ВИРУСА ПРИ HBsAg 

ПОЛОЖИТЕЛНИ ЛИЦА И  HIV КО-ИНФЕКТИРАНИ ПАЦИЕНТИ 
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, Р. Димитрова
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, И. Алексиев
2
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1. НРЛ “Хепатитни вируси“, НЦЗПБ 
2. НРПЛ по НІV, НЦЗПБ 

 

Ключови думи: HBsAg; anti- HDV (IgM / IgG);  HBV- HDV –HIV коинфекции 

Хепатит D вирусът ( HDV) е открит през 1977г. в Италия. Това е малък, дефектен РНК вирус, 

който се среща сред лица, положителни за HBsAg. Различава се остър и хроничен хепатит D. 

Човек, инфектиран едновременно с HBV и HDV може да има по– бързо прогресиране на 

чернодробното заболяване до цироза или хепатоцелуларен карцином в сравнение с HBV–

моноинфекция. 

Цел 
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Да се проследи разпространението на антитела срещу хепатит D вируса сред HBsAg положителни 

пациенти в България, постъпили  за изследване на  хепатитни  маркери  в НРЛ „Хепатитни вируси“. 

Материали и методи 

За периода 2018 и 2019 година в НРЛ „Хепатитни вируси“ са изследвани общо 1998 серумни проби 

за наличие на HBsAg, oт коитo 404 (20,2%) са на HIV положителни пациенти. Серумните проби с 

положителен резултат за HBsAg са изследвани посредствум ELISA метод и за антитела срещу HDV 

от класовете IgM и IgG. 

Резултати 

От 1594 проби на пациенти от лечебни заведения, 242 (15,1%) са с HBsAg, а от 404 

HIVположителни, за HBsAg са 40 (9,9%) серума. Високият процент HBsAg положителни 

резултати сред пациентите може да се обясни с факта, че повечето от тях са с диагноза хроничен 

хепатит В. При 7 от 1594-те проби (2,8%) имат доказани антитела от клас IgG срещу D  вируса. 

Сред HIV (+) пациенти с доказан HBsAg, антитела от клас IgG срещу D вируса са установиха при 

2 (5%).  Антитела от клас IgM срещу хепатит D вируса не се доказаха при нито една от 

изследваните групи . 

Получените проценти относно серопревалентността на anti – HDV в страната съвпадат с данни и 

от други публикации.При диагностиката на HDV инфекция ключово значение има наличието на 

HBsAg. Проведеното от нас изследване на HBsAg положителни лица (HBV-моноинфектирани и 

HIV/HBV-коинфектирани) установи при 3.1% от пробите наличие на IgG антитела срещу HDV 

като маркер за отминала инфекция. В същото време по- високият процент на антитела срещу D 

вируса показва, че HIV–инфектираните лица са по- рискова група за заразяване с D- вируса. 

Това от своя страна налага по-задълбочени проучвани с цел отдиференциране на диагностичен 

алгоритъм по отношение на HDV инфекция при HBsAg положителната популация, особено при 

рискови групи. 

 

 

11.PREVALENCE OF ANTIBODIES AGAINST HEPATITIS D VIRUS AMONG HBSAG 

POSITIVE PATIENTS AND HIV COINFECTED PATIENTS 
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1. NRL “Hepatitis virus”, NCIPD, Sofia 
2. NRCL of HIV, NCIPD, Sofia 

 

Key words: HBsAg; anti-HDV (IgM / IgG); HBV – HDV – HIV coinfections 

Hepatitis D virus (HDV) was discovered in 1977 in Italy. It is a small, defective RNA virus that needs 

of hepatitis B surface antigen (HBsAg) for transmission. It was found in HBsAg positive patients. Acute 

and chronic hepatitis D infection is distinguished. Person, who  was infected with HBV and HDV faster 

progression of liver damage that lead to cirrhosis or hepatocellular carcinoma  in comparison with HBV–

monoinfected. 

Aim : 
To evaluate the prevalence of hepatitis D virus antibodies among HBsAg positive patients in Bulgaria, 

sent to the NRL for detection of hepatitis markers. 

Materials and methods: 
For the period 2018 – 2019 in NRL “Hepatitis viruses” 1998 serum samples were tested for HBsAg, 

from which 404 (20.2%) are from HIV positive patients. The presence of HBsAg and IgM / IgG 

antibodies against HDV were detected by ELISA assay. Sera with positive result for HBsAg were 

tested for IgM and IgG antibodies against HDV. 

Results 

From 1594 patient’s serum samples 242 (15.1%) were HBsAg positive, and from 404 HIV-

positive, 40 (9.9%) were HBsAg positive.  The  high  percentage  of  HBsAg  positive results were due to 

the fact, that most of the patients are with diagnosis of chronic hepatitis B virus infection. Seven from 

the 1594 patients samples (2.8%) were anti- HDV IgG positive. . In 2 (5%) HIV/HBsAg positive anti–

HDV IgG was detected. None of the tested serums have a positive result for anti – HDV IgM. Our 
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results correspond with data for our country from previous studies. 

Conclusion: 

For HDV infection diagnosis, the presence of HBsAg marker is important, making it difficult to 

develop uniform criteria for selecting the right population to be tested. 

Our study found HDV IgG antibodies in 3.1 % of HBsAg positive patients. This, in turn, calls more in-

depth studies to differentiate the diagnostic algorithm for HDV infection in HBsAg positive population, 

especially in risk groups. 

 

 

12.РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХЕРПЕС СИМПЛЕКС ВИРУС ТИП 1 (HSV-1) И ТИП 2 (HSV-2) 

ИНФЕКЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2019 Г. 

 

Веселин Добринов, Петя Генова-Калу, Николай Бебривенски, Евелина Шикова 

 

НРЛ „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“, Отдел „Вирусология“, Национален 

Център по Заразни и Паразитни Болести 

 

Интродукция: Херпес симплекс вирусните инфекции могат да доведат до сериозни заболявания на 

нервната система, понякога с фатални усложнения и смърт. В  редица случаи, леталният изход при 

тези пациенти е в резултат на херпесен рецидив. Много често херпес симплекс вирус тип 1 

(HSV-1) и тип 2 (HSV-2) инфекциите на нервната система се проявяват клинично с разнообразни 

и по-често неспецифични симптоми, поради което своевременната им етиологична диагностика е от 

съществено значение. 

Цел: Целта на настоящото проучване е да се установи разпространението на HSV-1 и HSV-2 в 

ликвори на пациенти с различни неврологични заболявания с оглед изясняване на значението на 

тези вируси за  невропатологията в страната. 

Материали и методи: В проучването бяха включени ликвори от 285 пациенти с неврологични 

заболявания на възраст между 10 дни и  85  години,  постъпили  за изследване в НРЛ „Клетъчни 

култури, рикетсии и онкогенни  вируси“  през  периода 2018 – 2019 г. Доказването на HSV-1 и 

HSV-2 в ликворите е извършено с eдностъпков конвенционален и вмъкнат (nested) PCR системи. 

Резултати: По-голяма част (над 60%) от изследваните ликвори са от пациенти с различни 

неврологични заболявания, сред които  енцефалити,  енцефаломиелити, менингити и 

менингоенцефалити. При 6,23% от всички тествани ликвори e отчетен положителен PCR сигнал за 

HSV-1 и HSV-2. Инфекция с HSV-2 е открита в 1,7% от изследваните проби. Проучена е 

преваленцията на HSV-1 и HSV-2 в зависимост от възрастта, пола и клиничната диагноза на 

пациентите. 

Заключение: Установен е сравнително висок процент на ликворите, позитивни  за HSV-1 и HSV-

2, което предполага важна роля на тези вируси за невропатологията в страната. Като се има предвид 

и съществуващата ефективна етиотропна терапия срещу тези вируси, своевременната етиологична 

молекулярно-генетична диагностика в тези случаи е особено важна и би трябвало да стане  

задължителен  елемент  от диагностичните алгоритми при тези заболявания. 

Ключови думи: HSV-1, HSV-2, невропатология, ликвор, PCR 

 

 

12.THE SPREAD OF HERPES SIMPLEX VIRUS TYPE 1 (HSV-1) AND TYPE 2 (HSV-2) 

INFECTIONS IN PATIENTS WITH NEUROLOGICAL DISEASES: MOLECULAR-GENETIC 

STUDY FOR THE PERIOD 2018 - 2019 
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Introduction: Herpes simplex viral infections can lead to serious nervous system diseases, sometimes 

with fatal complications and death. In many cases, death in these patients is due to herpes recurrence. 

Very often, herpes simplex virus type 1 (HSV-1) and type 2 (HSV-2) infections of the nervous system 

occur clinically with a variety and more often, nonspecific symptoms, therefore timely etiological diagnosis 

is essential. 

Aim: The purpose of this study was to determine the prevalence of HSV-1 and HSV-2 in the CSF of 

patients with various neurological disorders in order to clarify the meaning of these viruses neuropathology 

in the country. 

Materials and methods: The study included CSF from 285 patients with neurological diseases between 

10 days and 85 years, submitted for testing at the NRL “Cell cultures, rickettsiae and oncogenic viruses” 

during the  period  2018  –  2019.  The detection  of  HSV-1 and HSV-2 in CSF was performed with one-

step conventional and nested PCR systems. 

Results: The majority (over 60%) of the CSFs studied were from patients with various neurological 

diseases, including encephalitis, encephalomyelitis, meningitis and meningoencephalitis. A positive PCR 

signal for HSV-1 and HSV-2 was reported in 6.23% of all CSF tested. HSV-2 infection was detected 

in 1.7% of the samples tested. The prevalence of HSV-1 and HSV-2 according to the age, gender and 

clinical diagnosis of patients was estimated. 

Conclusions: We found a relatively high proportion of HSV-1 and HSV-2 in CSFs obtained from 

patients with neurological diseases, suggesting an important role of these viruses for neuropathology in 

the country. Taking into account the existing effective etiotropic therapy, timely etiological molecular 

diagnosis in all these cases is essential and should become a mandatory element of the diagnostic algorithms 

for these diseases. 

Key words: HSV-1, HSV-2, neuropathology, CSF, PCR 

 

 

13.КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ АНТИТЯЛОВИЯ ОТГОВОР КЪМ СПЕЦИФИЧНИ HCV 

ПРОТЕИНИ В ПРОБИ С РАЗЛИЧЕН HCV ВИРУСНИЯ ТОВАР 

 

Ч. Исмаилова, В. Йончева,Т. Тенев, Е. Голкочева-Маркова 

 

НРЛ „Хепатитни вируси“, НЦЗПБ, София 

 

Хепатит C вирусът (HCV) е РНК-ов вирус, който причинява остър или хроничен хепатит и 

засяга повече от 2 % индивиди в световен мащаб. Първа линия тестове за диагностика на HCV са 

ензимните имунотестове (ELISA и CIA) от 3-или 4-то поколение, чрез които се доказва наличие на 

антитела срещу HCV в серум. Тези тестове се характеризират с висока чувствителност и 

специфичност, но не могат да разграничават преболедували пациенти от лица с остра или хронична 

инфекция, а и често генерират фалшиво положителни резултати. За валидиране на положителния 

антитялов отговор се прилага потвърдителни тестове каквито са рекомбинантния имуноблот (RIBA)  и 

количествения PCR метод. Друг метод използван за детекция на HCV е имуноблотa. Имуноблотът се 

характеризира с по-голяма специфичност от ELISA, и позволява проследяване на антитяловия отговор 

срещу отделни специфични HCV (структурни и неструктурни) белтъци, използвани в теста. 

Цел: Целта на настоящото изследвне е да се проучи корелацията между антитяловия отговор 

срещу всеки един от шестте протеина на HCV, използвани в имуноблот анализа и HCV вирусния 

товар. 

Материали и методи: За целта на проучването са изследвани 29 серумни проби на anti-HCV 

позитивни пациенти и 4 сборни плазми. Хепатит С вирусния товар е измерен посредством количествен 

PCR анализ (HCV real time PCR) с чувствителност (долна граница на детекция) от 12 [IU/ml]. В 

последствие пробите са изследвани и на INNO-LIA HCV имуноблот от 3-та генерация, използващ шест 

HCV антигени: от сърцевидния регион (core) - C1 и C2, от Е2 хиперварилбилният регион (HVR) - E2, 

от NS3 хеликазният регион - NS3, от NS4A и NS4B региони - NS4 и от NS5A регионът - NS5. 

Резултатите от имуноблот теста са интерпретирани като: слаб антитялов отговор, умерен положителен 

и силно положителен отговор. В зависимост от определения HCV вирусен товар пробите са разделени 

в следните групи: І група – отрицателни за наличие на HCV RNA; ІІ група – с HCV вирусен товар от < 
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12 [IU/ml] до 10 000 [IU/ml]; ІІІ група – от 10 000[IU/ml] до 100 000 [IU/ml]; ІV група – от 100 

000[IU/ml] до 1 000 000 [IU/ml]; и V група - с HCV вирусен товар > от 1 000 000 [IU/ml].  

Резултати: При 10 (34%) от 29 серумни проби и 3 от сборните плазми не се установи наличие 

на HCV RNA (І група). От 10 отрицателни серумни проби 4 са с положителен INNO-LIA HCV 

резултат, като основно слаб и в една от изследваните проби – силен антитялов отговор срещу всички 

приложими в теста HCV антигени. При положителните HCV RNA проби (19; 66%) се установиха 

антитела отново срещу всички използвани в имуноблот теста HCV белтъци, като при 2 от пробите от ІІ 

група се доказва слаб антитялов сигнал срещу два от структурните белтъка С1 и С2. За третата група, с 

вирусен товар от 10 000 до 100 000 [IU/ml], антитяловия отговор е от слаб срещу Е2 антигена до 

умерен и силен срещу структурните – С1 и С2, и неструктурни HCV белтъци - NS3 и NS4. При ІV и V 

група, с HCV вирусен товар над 100 000 [IU/ml], две от пробите са с отрицателен имуноблот резултат, 

а при останалите 9 се установи от умерен до силен антитялов отговор срещу вирусните антигени 

използвани в имуноблот теста. 

Изводи: Ниският HCV вирусен товар може да се свърже с отсъствие или наличие на слаб 

антитялов отговор срещу структурните HCV белтъци при използване на потвърдителен имуноблот 

тест. Въпреки това, поради генериране на подобен антитялов профил и при проби отрицателни за 

наличие на HCV RNA за валидидиране на anti-HCV положителни проби от първичното скриниране е 

препоръчително използване на количествен молекулярен метод.  

Ключови думи: Хепатит С, имуноблот, антитела 

 

 

13.CORRELATION BETWEEN THE ANTIBODY RESPONSE TOWARD SPECIFIC HCV 

PROTEINS IN SPECIMEN WITH DIFFERENT VIRAL LOAD 

 

Ch. Ismailova, V. Yontcheva, T. Tenev, E. Golkocheva-Markova
 

 

NRL “Hepatitis virus”, NCIPD 

 

Hepatitis C virus (HCV) is an RNA virus that causes acute or chronic infection and affect more than 

2% individuals worldwide. The first-line tests for diagnosis of the HCV infection are 3rd or 4th generation 

enzyme immunoassays (ELISA and CIA), which indicate the presence of antibodies against HCV in serum. 

These tests are characterized by high sensitivity and specificity, but they cannot distinguish past, acute or 

chronic infection, and often produce false positive results. Confirmatory tests such as recombinant 

immunoblot (RIBA) and quantitative PCR method are used to validate the positive antibody response. 

Another method used to detect HCV is immunoblot. It is characterized by greater specificity than ELISA, and 

allows the tracking of the antibody response against specific HCV (structural and non-structural) proteins used 

in the assay. 

Aim: The purpose of the present study is to investigate the correlation between the antibody response 

against each of the six HCV proteins used in the immunoblot assay and the HCV viral load.  

Materials and methods: Twenty nine anti-HCV positive patients and 4 pooled plasma products were 

tested. The HCV viral load was measured by quantitative PCR method with a sensitivity (lower limit of 

detection) of 12 [IU / ml]. Subsequently, the samples were tested by a 3rd generation INNO-LIA HCV 

immunoblot assay that using six HCV antigens: from the core region C1 and C2, from the E2 hypervariable 

region (HVR) - E2, from the NS3 helicase region - NS3 , NS4A and NS4B regions - NS4, and NS5A region - 

NS5. The results were interpreted as: weak antibody response, moderate positive and strong positive response. 

Depending on the determined HCV viral load, the samples are divided into the following groups: Group I - 

negative for HCV RNA; Group II - HCV viral load from <12 [IU / ml] to 10,000 [IU / ml]; Group III - from 

10,000 [IU / ml] to 100,000 [IU / ml]; Group IV - from 100 000 [IU / ml] to 1 000 000 [IU / ml]; and group V 

with HCV viral load> 1 000 000 [IU / ml]. 

Results: HCV RNA was not detected in 10 (34%) of 29 serum samples and 3 of the pooled plasma 

(group I). Four samples out of the 10 with negative HCV RNA show weak positive INNO-LIA HCV result, 

and. one of the samples is with strong antibody response against all HCV antigens. In HCV RNA positive 

samples (19; 66%), antibodies were detected against all HCV proteins used in the immunoblot assay. Two 

samples from the II
nd

 group are with weak antibody signal against two structural proteins - C1 and C2. For the 
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third group, (viral load of 10,000 to 100,000 [IU / ml]) the antibody response ranged from weak against the E2 

antigen to moderate and strong against structural C1 and C2 and non-structural NS3 and NS4 HCV proteins. 

In the IV and V groups, with HCV virus load above 100,000 [IU / ml], two of the samples had a negative 

immunoblot result, and the remaining 9 had a moderate to strong antibody response against the viral antigens 

used in the immunoblot test. 

Conclusion: Low HCV viral load may be associated with an absence or a weak antibody response 

against structural HCV proteins in a confirmatory immunoblot test. However, due to the generation of a 

similar antibody profile and in samples negative for the presence of HCV RNA, for validation of anti-HCV 

positive samples from primary screening a quantitative molecular method is advisable. 

Key words: Hepatitis C virus, immunoblot, HCVantibodies 
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Ключови думи: HIV-1, вертикална трансмисия, субтип 

Цел В България до края на 2019 г са регистрирани 643 жени с HIV инфекция, като 12.8% от тях са 

диагностицирани по време на бременност. Целта на нашето проучването е да се анализира 

трансмисията на HIV-1 вируса при бременните и техните новородени деца.  

Материали и Методи За епидемиологичния анализ са използвани данни от Националната референтна 

лаборатория по HIV. До 18-месечна възраст, новородените са изследвани средно по 4 пъти с ELISA, 

Western blot и Real-time PCR. HIV-1 pol секвенциите от бременните бяха генерирани с TruGene и/или 

ViroSeq Genotyping Systems по време на диагностичния процес и вирусологичния мониторинг. HIV-1 

секвенциите бяха анализирани с помощта на Интернет базирани инструменти REGA 3 и COMET 2.3. 

Резултати От всички майки с НІV, регистрирани до края на 2019 г., 86.6% са били на вирусологичен 

мониторинг за вирусен товар (ВТ), като 52.4% са с ВТ <40 копия/мл. Повечето от тях са от областите 

София – 34.8%, следвани от Пловдив – 12.2%, Варна – 7.3%, Бургас – 4.9% и от други региони на 

страната. От новородените 14.7% са инфектирани с HIV-1. Нашето проучване показа, че сред 

бременните има голямо генетично разнообразие от различни HIV-1 субтипове и рекомбинантни 

форми, като най-голямо разпространение в изследваната група имат не-В НІV-1 субтиповете, 

доминирани от CRF01_AE с 41.6%, следван от субтип B с 26.0%. Бяха установени още няколко други 

щама, включително: С, CRF02_ AG, CRF05_DF, CRF14_BG и URFs. 

Изводи Нашето проучване показа голямо генетично разнообразие на НІV-1 сред изследваната 

популация. Сравнително висок процент новородени са били инфектирани с HIV-1 в България. Ранното 

диагностициране на всички бременни с HIV и навременно започване на АРТ терапия е от 

изключително значение за намаляване на риска от предаване на HIV инфекцията на техните 

новородени. 

Благодарности: Това проучване е финансирано от: Фонд научни изследвания на Министерството на 

образованието и науката, България. (договор: DN03 / 16.12.2016 г.). От Европейския фонд за 

регионално развитие чрез Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 

2020 г., Грант BG05M2OP001-1.002-0001-C04 „Фундаментални транслационни и клинични 

изследвания на инфекциите и имунитета“. От Националния център по заразни и паразитни болести. 

От "Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 

(СПИ)". 
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Aim Until 2019 in Bulgaria 643 women were diagnosed with HIV infection, 12.8% of them were diagnosed 

during pregnancy. The aim of our study was to analyze transmission of HIV-1 virus in pregnant women and 

their newborns. 

Materials and Methods Epidemiological analysis was performed using the databases of the National 

Reference Confirmatory Laboratory of HIV, NCIPD. Up to 18 months of age, newborns were monitored 

average 4 times with ELISA, Western Blot and Real-time PCR. HIV-1 pol sequences from pregnant women 

were generated with TruGene and/or ViroSeq Genotyping Systems during the diagnostic process and 

virological monitoring. HIV-1 sequences were analyzed using the Internet-based tools REGA 3 and COMET 

2.3. 

Results  Of all HIV-positive mothers, registered by the end of 2019, 86.6% were on virological monitoring 

with viral load tests (VL), 52.4% were with VL<40c/ml. Most of them were from the regions of Sofia – 

34.8%, followed by Plovdiv – 12.2%, Varna – 7.3%, Burgas – 4.9% and from the other regions of the country. 

14.7% of newborns were infected with HIV-1. Our analysis revealed a high genetic diversity of different HIV-

1 subtypes and recombinant forms in the studied group, as the most prevalent subtype was non-B subtypes 

dominated by CRF01_AE with 41.6%, followed by subtype B with 26.0%. Several other strains were found, 

including: C, CRF02_ AG, CRF05_DF, CRF14_BG and URFs. 

Conclusions  

Our analysis revealed high genetic diversity of HIV-1 among studied population. A relatively high percentage 

of infants were infected with HIV-1 in Bulgaria. Early HIV testing of all pregnant women and timely 

initiation of antiretroviral therapy is of great importance to reducing the risk of HIV transmission to their 

newborns. 
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15.СЕКСУАЛНО ПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ ПРИ НІV СЕРОПОЗИТИВНИ ЛИЦА 

РЕГИСТРИРАНИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 
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Ключови думи: НІV, сексуално преносими инфекции; коинфекции 

Цел 

Целта на проучването е да се установи разпространението на СПИ сред лицата с HIV, регистрирани в 

България през 2019 г. 

Материали и методи 

НРПЛ по HIV е единствената лаборатория в България, която диагностицира лицата с НІV, съгласно 

изискванията на Наредба 47 от 11.12.2009 г. на Министерството на Здравеопазването. Информацията 

за настоящи и минали СПИ е получена от пациентите по време на диагностичния процес, съгласно 

“Форма за съобщаване на случаи с ХИВ/СПИН”. 

Резултати 

През 2019 година в България са регистрирани 258 лица с HIV инфекция в следните основни 

трансмисионни групи: хетеросексуални лица (ХЕТ) – 39,1%, мъже, които правят секс с мъже (МСМ) – 

45,7%, интравенозни наркомани (ИВН) – 13,2% и МСМ + ИВН – 1,6%. Мъжете доминират и са пет 

пъти повече от жените с НІV - 84.1%. 32,95% от HIV серопозитивните лица са съобщили, че са имали 

и други СПИ. От тях, най-много СПИ са съобщили МСМ 45,9%. Най-голям брой на лица са споделили 

инфекция със сифилис – 36,5%, следвани от HCV 32,9%. За двойна хепатитна коинфекция HBV/HCV 

са съобщили 4,7%. 18,8% от всички лица са съобщили, че са имали повече от една СПИ.  

Заключение 

Значителна част от лицата с НІV са инфектирани по сексуален път, като част от тях са имали минала 

или съпътстваща СПИ. Наличието на коинфекции със СПИ и хепатитни вируси при HIV 

серопозитивните лица утежнява протичането на HIV инфекцията и подпомага трансмисията на вируса 

към техните партньори. Поради това е от изключителна важност периодичното изследване на лицата 

от уязвимите групи и навременното лечение на хепатитните инфекции и СПИ. 
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Aim 

The aim of the study is to establish the prevalence of STIs among HIV seropositive people in Bulgaria in 2019 

year. 

Materials and methods 
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NRCL of HIV is the only laboratory in Bulgaria that confirm HIV infection, following the requirements of 

Ordinance 47 of 11.12.2009 of the Ministry of Health. Information on current and past STIs was obtained 

from patients by self-reporting questionnaire during the diagnostic process, following the “HIV/AIDS 

Communication Form”. 

Results 

In 2019, 258 people with HIV were registered in Bulgaria in the following major transmission groups: 

Heterosexual persons (HET) - 39.1%, men who have sex with men (MSM) - 45.7%, people who inject drugs 

(PWIDs) - 13.2% and MSM + PWIDs - 1.6%. Men dominate and are five times more than women - 84.1%. 

32.95% of HIV seropositive persons reported having had other STIs. Of these, the highest number of STIs 

reported MSM - 45.9%. The highest number of individuals reported syphilis infection - 36.5%, followed by 

HCV 32.9%. Double hepatitis coinfection HBV/HCV has been reported by 4.7%. 18.8% of all persons 

reported having had more than one STI. 

Conclusions 

A significant proportion of HIV seropositive individuals are sexually infected, a number of whom were 

coinfected with other STIs as well. The presence of coinfections with STIs and hepatitis viruses in HIV 

infected persons accelerates the course of HIV infection and facilitates transmission of the virus to their 

partners. Therefore, it is of significant importance to periodically monitor individuals in vulnerable groups and 

to prompt treatment of hepatitis and STIs. 
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Въведение: Добре известно е, че вътреклетъчното желязо подпомага репликацията на HIV, но тази 

взаимовръзка не е добре проучена в контекста на cART. 

Цел: Да се направи оценка на лабилно-свързаното вътреклетъчно желязо (LIP) в CD4 и CD8 T клетки 

при лекувана HIV инфекция и трайно потиснат вирусен товар (SVS).  

Пациенти и методи: Проби от периферна кръв от 63 HIV+ мъже, на възраст 41±11 г., на дълготрайна 

cART (5.8±4.6г.), базирана на: ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (n=16), 

интегразни инхибитори (n=21) или протеазни инхибитори (n=26), с HIV VL<1,6 logHIV RNA copies/ml 

от поне две години бяха сравнени със 16 съответстващи по възраст и пол HIV- контроли. Процентът и 

абсолютният брой (AC) на CD4 и CD8 T са определени директно посредством многоцветна 

флоуцитометрия (Multitest,TRUCount, FACSDiva 6.1.2). LIP е определен флоуцитометрично с помощта 

на ацетоксиметилов естер и последваща инкубация с хелатор (деферипрон). 

Резултати: Според възстановяването на CD4/CD8 индекса, бяха дефинирани две групи 

HIV+пациенти: A (n=26), CD4/CD8>0.9 и B (n=37), CD4/CD8<0.9. CD4AC (клетки/μl) се различаваше 

значимо между групите: 752vs.571, (p<0.01), за разлика от възрастта (44 vs.39, г.), времето без cART 

(18vs.22, мес.), времето на терапия (6.7vs.5.0, г.) и изходните CD4AC (493 vs.409), CD4/CD8 индекс 

(0.49 vs.0.36) и HIV VL (4.5vs.4.6), p>0.05 за всички. LIP в CD4 и CD8 T клетките беше значимо по-

висок в група B (319vs.778 и 360vs.629, p<0.05), независимо от възстановените стойности на 

хемоглобина и серумното желязо (143.9vs.149.6g/l и 21.2 vs.25.4 μmol/l, p>0.05 за двете) и независимо 

от cART режима, p>0.05. Важно е, че LIP в CD4 и CD8 T клетки оставаше значимо по-висок в 

сравнение с HIV(-) контроли при пациентите от група А (CD4ΔMFI 319vs.158, CD8ΔMFI 360vs.179, 

p<0.05 за двете), въпреки доброто имунно възстановяване. 
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Заключение: Хроничната HIV инфекция влияе на метаболизма на желязото и води до повишен LIP на 

фона на SVS, независимо от възрастта, изходните CD4AC, CD4/CD8, HIVVL, cART режима и 

продължителността на терапия. Трайно повишеният LIP благоприятства репликацията на HIV и може 

да служи като чувствителен маркер за остатъчна вирусна активност при пациенти с вирусологичен и 

имунологичен ефект от cART. 
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изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“   
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Introduction: It is well known that cellular iron promotes HIV replication but data in the context of cART are 

still scarce.  

Aim: To evaluate the labile intracellular iron pool (LIP) in CD4 and CD8 T cells in the settings of treated HIV 

infection and sustained viral suppression (SVS). 

Patients&Methods: Peripheral blood samples from 63 HIV+ men, aged 41±11 y, on long-term cART 

(5.8±4.6 y), based on non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (n=16), integrase inhibitor (n=21) or 

protease inhibitors (n=26), with HIV VL<1,6 logHIV RNA copies/ml for at least two years were compared to 

16 HIV(-) age- and sex-matched controls. Percentage and absolute counts (AC) of CD4 and CD8 T cells were 

determined by single platform flow cytometry (Multitest,TRUCount, FACSDiva 6.1.2). LIP was determined 

by flow cytometry using acetoxymethyl ester and subsequent incubation with chelator (Deferiprone).  

Results: Based on the recovery of CD4/CD8 ratio, two patients’groups were defined: A(n=26), CD4/CD8>0.9 

and B(n=37), CD4/CD8<0.9. CD4AC(cells/μl) differed significantly between groups: 752vs.571, (p<0.01), 

unlike the age (44vs.39, y), time without cART (18vs.22, mo), treatment duration (6.7vs.5.0, y) and baseline 

CD4AC (493vs.409), CD4/CD8 ratio (0.49vs.0.36) and HIV VL (4.5vs.4.6), p>0.05 for all. Furthermore, CD4 

and CD8 T cell LIP were significantly higher in group B (319vs.778 and 360vs.629, p<0.05) regardless of 

recovered hemoglobin and serum iron (143.9vs.149.6g/l and 21.2vs.25.4 μmol/l, p>0.05 for both) and 

irrespective of cART regimen, p>0.05. Importantly, CD4 and CD8 T cell LIP remained significantly elevated 

in patients with complete immune recovery (A)  as compared to HIV(-) controls (CD4ΔMFI 319 vs.158; 

CD8ΔMFI 360vs.179, p<0.05 for both). 

Conclusion: Chronic HIV infection affects the iron turnover leading to increased LIP in the settings of SVS, 

independently of age, baseline CD4AC, CD4/CD8, HIVVL, cART regimen and treatment duration. Elevated 

LIP promotes HIV replication, and may serve as a sensitive marker for clinical follow-up in patients with 

virological and immunological response to cART.  

Acknowledgments: This work was funded by the European Fund for regional development through 

Operational Program Science and Education for Smart Growth 2014 - 2020, Grant BG05M2OP001-1.002-

0001-C04 “Fundamental Translational and Clinical Investigations on Infections and Immunity”. 

Key words: HIV, intracellular iron, immunological monitoring 

 

 

17.ТЕРАПИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ЗНАЧИМИ ГЪБИЧКИ: АНТИХЕПАТОТОКСИЧНОСТ И 

ПЕДИАТРИЯ – КАЗУС ВЪЗМОЖЕН“ 
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Ключови думи: антимикотици, анидулафунгин, гъбички 

 

Цел  

Целта на настоящата презентация е да се покаже новата индикация на ехинокандинов антимикотик за 

лечение при деца, предвид липсата на хепатотоксичност и други предимства при приложението му. 

Методи   

Направено е тестване за антимикотичната чувствителност на медикамента към щамове, най-често 

изолирани като медицински значими гъбички от род Candida, Aspergillus и Cryptococcus. 

Резултати  

Резултатите от тестването за антимикотична чувствителност  показват активност на медикамента не 

само към дрожди от род Candida, но и към плесени от род Aspergillus, съпоставяйки активността и с 

други антимикотици. 

Заключение 

Получените резултати корелират с индикациите за терапия на медицински значими гъбички от род 

Candida.  

 

 

17. "TREATMENT OF MEDICALLY IMPORTANT FUNGI: ANTIHEPATOTOXICITY AND 

PEDIATRICS – A POSSIBLE CASE" 

 

Dr. L. Boyanova 

 

National Center of Infectious and Parasitic Diseases , NRL Mycoses and STIs 

Key words : antifungals , anidulafungin , fungi 

  

Purpose 
The purpose of this presentation is to show the new indication echinocandin antifungal agent for the treatment 

of children, the lack of hepatotoxicity and other advantages in its application . 

Methods  
We are testing antifungal susceptibility drug of strains, most isolated as medically important fungi of the 

genus Candida, Aspergillus and Cryptococcus . 

Results 
The results of the antifungal susceptibility testing show activity of the drug not only against yeasts of the 

genus Candida, but also against molds of the genus Aspergillus , comparing the 

activity with other antifungals . 

Conclusion 
The obtained results correlate with the indications for therapy of medically important fungi of the 

genus Candida. 

 

  

18. ВЪЗМОЖНОСТИ НА MALDI – TOF MS ЗА ДИРЕКТНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 

ПАТОГЕНИ ОТ ХЕМОКУЛТУРИ – ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ 
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Въведение: През последните години масспектрометрията – MALDI-TOF MS технологията, стана 

полезна поради високата си чувствителност и специфичност при идентификация на бактерии и дрожди 

от клинични проби. Разработени са редица методи и алгоритми за използването ѝ за идентификация на 

микроорганизми директно от стерилни телесни течности. 

Цел: Да се оценят възможностите за директна идентификация на патогени от положителни 

хемокултури чрез MALDI-TOF MS. 

Материали и методи: 77 положителни хемокултури от пациенти, хоспитализирани в клиниките на 

УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив,  бяха изследвани с MALDI-TOF MS (Vitek MS, bioMérieux) чрез 

директна идентификация. След култивирането им микроорганизмите бяха идентифицирани с рутинни 

биохимични методи, полуавтоматизирани и автоматизирани системи за микробна идентификация, а 

също и със стандартната MALDI-TOF идентификация от чиста култура. Качествените променливи са 

представени като честоти и проценти – n (%). Използван е точен тест на Фишер за оценка на 

съответствието при идентификацията и z-тест за разлики между относителни дялове. За статистически 

значими се считаха стойности на p<0.05. 

Резултати: При 55 (71.4%) от 77 позитивни хемокултури MALDI-TOF MS идентифицира 

микроорганизми директно от самите хемокултури. До родово ниво при 50 от тях (64.9%) се установи 

статистически значимо съвпадение на доказаните изолати с директна идентификация и класическите 

методи, а при 5 (6.5%) случая се установиха несъответствия. На видово ниво имаше съвпадение при 48 

(62.3%) случая, а при 7 (9.1%) - несъответствие в резултатите. В останалите 22 (28.6%) проби с 

директната идентификация чрез MALDI-TOF не се идентифицираха микроорганизми. В сравнение с 

доказаните чрез конвенционални методи микроорганизми (n=77), методът за директно 

идентифициране успя да докаже 90% (27 от 30) от изолираните Грам-отрицателни бактерии, 46.9% (15 

от 32) от Грам-положителните и от гъбичките –  86.7% (13 от 15). 

Заключение: Това проучване показва значителни потенциални клинични ползи на метода за 

диагностика на септични състояния чрез скъсяване времето за идентификация от 24 часа до 30 минути. 

Директната идентификация на микроорганизми от хемокултури чрез MALDI-TOF MS би могла да се 

използва за работа в рутинната лабораторна практика, както и да спомогне за стартиране на бърза, 

адекватна антимикробна терапия при бактериемии и сепсиси. 

Ключови думи: хемокултури, MALDI-TOF MS, директна идентификация  

 

 

18.CAPABILITIES OF MALDI - TOF MS FOR DIRECT IDENTIFICATION OF PATHOGENS 

FROM BLOOD CULTURES - A PILOT STUDY 
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4
, Petrov MM.

1
, Murdjeva M.

1,2,3 

 
1. Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Pharmacy; Medical University - Plovdiv  
2. Laboratory of Microbiology, University Hospital "St. George" - Plovdiv  
3. Research Institute, Medical University – Plovdiv 
4. Department of Social Medicine and Public Health, Faculty of Public Health; Medical University – 

Plovdiv 

 

Introduction: In recent years, MALDI-TOF mass spectrometry has become an extremely useful piece of 

technology due to its high sensitivity and specificity for the identification of bacteria and fungi from clinical 

specimens. A number of methods and algorithms have been developed to use it to identify microorganisms 

directly from sterile body fluids. 

Aim: То evaluate the potential of direct identification of pathogens from positive blood cultures by MALDI-

TOF MS. 

Materials and Methods: 77  positive blood cultures from patients, hospitalized in the clinics of University 

Hospital "St. George” - Plovdiv, were analyzed by MALDI-TOF MS (Vitek MS, bioMérieux) through a direct 

identification. After culturing the microorganisms were identified by routine biochemical methods, semi-

automated and automated microbial identification systems, as well as by the standard MALDI-TOF assay for 
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the identification of pure culture. Qualitative variables are presented as frequencies and percentages – n (%). 

Fisher's exact test was used to assess the conformity of identification and the z-test for differences between 

relative parts. Values of p<0.05 were considered statistically significant. 

Results: In 55 of 77 cases (71.4%) MALDI-TOF MS identified microorganisms directly from blood cultures. 

Аt the genus level а significant correspondence was observed between direct MALDI-TOF identification and 

the conventional methods in 50 (62.3%) cases and no correspondence was found in 5 (6.5%). At the species 

level, there was coincidence in 48 (62.3%) cases, and in 7 (9.1%) there was a discrepancy in the results. The 

direct method has failed to identify microorganisms in 22 (28.6%) of the samples. Compared to the 

microorganisms identified by conventional diagnostic methods (n=77), the method for direct identification 

was able to prove 90% (27 of 30) from the isolated Gram-negative bacteria, 46.9% (15 of 32) of the Gram-

positive and 86.7% of the fungi (13 of 15). 

Conclusions: This study shows the significant potential of the method for clinical benefits in the diagnosis of 

septic conditions directly from blood cultures by shortening the time for identification from 24 hours to 30 

minutes. Direct identification of microorganisms from blood cultures by MALDI-TOF MS could be used in 

routine laboratory practice. Reduced identification time helps to initiate an adequate antimicrobial therapy in 

sepsis conditions. 

Keywords: blood cultures, MALDI TOF MS, direct identification  

 

 

19.МОЛЕКУЛЯРНО-ВИРУСОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ТРАНСМИСИОННИТЕ КЛЪСТЕРИ 

ОТ HIV-1 СУБТИП B В БЪЛГАРИЯ 

 

Любомира Григорова, Анна Ганчева, Ренета Димитрова, Ася Костадинова, Александра Парцунева и 

Ивайло Алексиев 

 

Национална референтна потвърдителна лаборатория по НІV (НРПЛ по HIV) 

Национален център по заразни и паразитни болести 

 

Ключови думи: HIV, субтип B, трансмисионни клъстери 

Цел 

Целта на настоящото проучване е да се установят връзките на трансмисия между отделните пациенти, 

диагностицирани с HIV-1 субтип B в България и да се анализират трансмисионните клъстери с 

помощта на съвременни методи за филогенетичен анализ. 

Материали и методи 

Анализирани са кръвни проби на лица с HIV-1 за периода между 1986 г. и 2018 г., събрани в НРПЛ по 

HIV, София, България. Екстракцията на вирусната РНК е извършена в съответствие с протокола на 

ViroSeqTM HIV-1 Генотипираща система v2.0.  Процесът на секвениране на фрагмент HIV-1 pol гена е 

извършен с помощта на Viroseq HIV-1 тест за генотипизиране и/или TruGene DNA секвенираща 

система. Биоинформационната програма MicrobeTrace беше използвана за провеждане на анализ за 

идентифициране на трансмисионните клъстери. Филогенетичният анализ е проведен с алгоритъм 

Tamura-Nei (d) и с помощта на биоинформационния софтуер бяха изведени клъстери при генетично 

разстояние от 1,5%. 

Резултати  

При анализа бяха установени 52 клъстера и 28 филогенетично сходни двойки секвенции. 68,8% от 

секвенциите изолирани от мъже и 31,4% от жени, попаднаха в трансмисионни клъстери. Трите най-

големи клъстера с размери съответно 91, 59 и 56 включват предимно МСМ (80%, 73% и 55,4%), 

следвани от ХЕТ (17,6%, 27,1% и 39,3%) и ИВН (2,2%, 0% и 5,4 %).  При единичните несвързани HIV-

1 pol секвенции, които не попадат в клъстери, доминират тези, които са изолирани от ХЕТ лица, 

следвани от МСМ и ИВН. 

Заключение 

Анализът върху филогенетичните клъстери при НІV-1 субтип В показа стабилно предаване при ХЕТ 

лица и ускорена трансмисия в уязвимата група на МСМ, както и съществуването на мостове за 

преливане на вируси между различните трансмисионни групи от населението на страната. Настоящото 

проучване допринася за по-доброто изясняване на динамиката на разпространение на НІV-1 субтип В 
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сред рисковите групи в страната и може да бъде използвана за целеви мерки за ограничаване на 

разпространението на НІV в страната. 
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Aim 

The aim of the present study is to establish the links of transmission between the individual patients diagnosed 

with HIV-1 subtype B in Bulgaria and to analyze the transmission clusters, using modern methods of 

phylogenetic analysis. 

Materials and methods 

Blood samples from patients diagnosed with HIV-1 in the period from 1986 to 2018, collected in the NRCL of 

HIV, Sofia, Bulgaria were analyzed. Viral RNA extraction was performed according to the ViroSeqTM HIV-

1 Genotyping System v2.0 protocol. The sequencing process of a fragment of the HIV-1 pol gene was 

performed using the Viroseq HIV-1 genotyping assay and/or the TruGene DNA sequencing system. The 

MicrobeTrace bioinformatics tool was used to perform an analysis to identify transmission clusters. The 

phylogenetic analysis was performed using the bioinformatics software with Tamura-Nei algorithm (d) and 

the cluster definition was inferred with genetic distance of 1.5%. 

Results 

The analysis identified 52 clusters and 28 phylogenetically similar sequence pairs. 68.8% of the sequences 

isolated from males and 31.4% from females fell into transmission clusters. The three largest clusters with 

sizes 91, 59 and 56, respectively, include mainly MSM (80%, 73% and 55.4%), followed by HET (17.6%, 

27.1% and 39.3%) and PWID (2.2%, 0% and 5.4%). Single unbound HIV-1 pol sequences that do not fall into 

clusters are dominated by those isolated from HET, followed by MSM and PWID. 

Conclusions 

The analysis of phylogenetic clusters in HIV-1 subtype B showed stable transmission in HET individuals and 

accelerated transmission in the vulnerable group of MSM, as well as the existence of bridges of virus 

transmission between the different transmission groups of the population. The present study contributes to a 

better clarification of the dynamics of HIV-1 subtype B prevalence among risk groups in the country and can 

be used as targeted measures to limit the spread of HIV in the country. 
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20.ОЦЕНКА НА ВАГИНАЛНАТА МИКРОФЛОРА И СКРИНИНГ НА ПОЛОВО-ПРЕДАВАНИ 

ИНФЕКЦИИ НА НАД 70 ЖЕНИ В РЕПРОДУКТИВНА ВЪЗРАСТ, ПОСРЕДСТВОМ 

КОЛИЧЕСТВЕН PCR В РЕАЛНО ВРЕМЕ БАЗИРАН НА ТЕХНОЛОГИЯ FEMOFLOR 
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Цел 

Целта на това проучване е да се установи състоянието на вагиналната микробиота при жени в 

репродуктивна възраст и проследи разпространението на полово-предавани инфекции сред тях, с 

помощта на Real-Time PCR метод (Femoflor-Screen, DNA-Technology LLC), както и да се валидира 

специализиран менструален тампон Daye (Annie's Daye Ltd.), като подходящо устройство за 

пробовземане.  

Материали и методи 

В проучването участват 70 пациентки, на които е взета смесена проба от вагинален и цервикален 

секрет, посредством вагинални и цервикални тампони от специалисти гинеколози в медицински 

здравни заведения на територията на гр. София. Всички проби са анализирани с Real-Time PCR 

технология Femoflor-Screen за количествена оценка на вагиналната микрофлора. Получените 

резултати са анализирани чрез специализиран софтуер за анализ (DT Prime Real-Time PCR software, 

DNA-Technology LLC). Резултатите са сравнени на база обща концентрация на микроорганизмите, 

както и по видове детектирани микроорганизми в двата вида проби. Изследването включва определяне 

на съотношението на нормалната микрофлора и условно-патогенни анаеробни бактерии спрямо общия 

брой детектирани микроорганизми в пробата, количествено определяне на дрождеподобни гъбички и 

микоплазми, както и детекция на патогенни микрорганизми, причинители на ППИ. Успоредни проби 

от същите пациентки са взети и със специализиран менструален тампон Daye (Annie's Daye Ltd.) 

Резултати 

При участниците се установяват състояния на нормоценоза, условна нормоценоза, умерена дисбиоза и 

остра дисбиоза. Наблюдават се и повишени концентрации на микоплазми при значителна част от 

жените в репродуктивна възраст, а също и повишени концентрация на Candida spp. При малка част от 

участниците са детектирани ППИ. В единични случаи се открива едновременно присъствие на повече 

от 2 вида причинитела на ППИ. При тези пациенти се установя и дисбиоза на вагиналната 

микрофлора. 

При сравнение на резултатите от двата метода за пробовземане се установи, че при 45% от тестваните 

проби, най-висока е концентрацията на микроорганизмите в пробите, взети посредством менструален 

тампон. По-висока концентрация на микроорганизмите във вагиналния тампон се установява при 31% 

от пробите. Менструалният тампон демонстрира еднакво добри свойства за детекция на 

микроорганизми като стандартния метод – вагинален тампон, и във всички случаи беше 

идентифицирано по-голямо видово разнообразие от пробите, взети с цервикален тампон. Минимален е 

броят на пациентите, при които трите метода за пробовземане водят до различна диагноза. 

Заключение 

Молекулярните проучвания на вагиналния микробиом дават ценна информация и нови переспективи в 

диагностиката на дисбиозни състояния, хронични и полово-предавани инфекциии. Информацията, 

получена от изследванията с Femoflor, може да бъде основополагаща за нови стратегии за превенция и 

лечение на полово-предавани инфекции и репродуктивни проблеми въз основа на защитните 

характеристики на вагиналния микробиом.  

Резултатите още показват, че менструалният тампон има отличен потенциал да се използва като 

алтернативен метод за вземане на проба за изследване на вагиналния микробиом. Възможността за 

самостоятелно събиране на матерал от пациентите може да спомогне за увеличаване броя на 

тестваните жени, да подобри профилактиката на вагиналните заболявания, както и да подобри 

репродуктивното здраве на много пациенти. 
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20.EVALUATION OF VAGINAL MICROFLORA AND SCREENING FOR SEXUALLY 

TRANSMITTED INFECTIONS OF OVER 70 WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE USING 

QUANTITATIVE REAL-TIME PCR BASED TEHNOLOGY FEMOFLOR  
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2
, Marina Kehayova

1
, Alexander Dechev

2 
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2
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Purpose 

The purpose of this study is to determine the status of the vaginal microbiota in women of reproductive age 

and to monitor the transition of STD’s among them using the Real-Time PCR method (Femoflor-Screen, 

DNA-Technology LLC), and to validate a specialized menstrual swab Daye (Annie's Daye Ltd.) as a suitable 

sampling device. 

Materials and methods 

The study involved 70 patients, who were taken a mixed sample of vaginal and cervical secretions, using 

vaginal and cervical swabs by gynecologists at medical establishments in Sofia. All samples were analyzed 

with Real-Time PCR Femoflor-Screen technology to quantify vaginal microflora. The results obtained were 

analyzed by specialized analysis software (DT Prime Real-Time PCR software, DNA-Technology LLC). The 

results were compared on the basis of the total concentration of micro-organisms as well as by species of 

detected micro-organisms in the two types of samples. The study included the determination of the ratio of 

normal microflora and conditionally pathogenic anaerobic bacteria to the total number of detected 

microorganisms in the sample, quantification of yeast-like fungi and mycoplasmas, as well as detection of 

pathogenic microorganisms causing STIs.Parallel samples from the same patients were also taken with a 

specialized menstrual swab Daye (Annie's Daye Ltd.) 

Results 

Participants were found to have states of normocenosis, conditional normocenosis, moderate dysbiosis, and 

acute dysbiosis. An increased concentration of mycoplasmas in a significant proportion of women of 

reproductive age is also observed, as well as an increased concentration of Candida spp. In a small number of 

participants, STIs were detected. In isolated cases, the presence of more than 2 types of STIs is detected 

simultaneously.  

When comparing the results of the two sampling methods, it was found that, in 45% of the samples tested, the 

concentration of microorganisms in the samples taken with a menstrual swab was highest. A higher 

concentration of microorganisms in the vaginal swab was found in 31% of the samples. The menstrual swab 

demonstrates equally good micro-organism detection properties as the standard method, a vaginal swab, and 

in all cases a greater variety of samples taken with a cervical swab was identified. The number of patients in 

whom the three sampling methods lead to a different diagnosis is minimal. 

Conclusion 

Molecular studies of the vaginal microbiome provide valuable information and new perspectives in the 

diagnosis of dysbiosis, chronic and sexually transmitted infections. Information obtained from Femoflor 

studies may be fundamental to new strategies for the prevention and treatment of sexually transmitted 

infections and reproductive problems based on the protective characteristics of the vaginal microbiome. 

 

 

21.КОМБИНИРАНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА IL-12(P40) В ЛИКВОР И C-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН В 

СЕРУМ КАТО ВЪЗМОЖЕН ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЕЛЕГ НА ОСТРИ 

БАКТЕРИАЛНИ НЕВРОИНФЕКЦИИ 

 

Й. Калчев
1,2

, Ц. Петкова
2
, Р. Райчева

5
, П. Аргирова

3,4
, М. Стойчева-Въртигова

3,4
, М. Мурджева

1,2,6
 

 
1
Катедра „Микробиология и имунология”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – 

Пловдив, България 
2
Лаборатория  по микробиология и имунология, УМБАЛ  „Св. Георги”, Пловдив, България 

3
Катедра „Инфекциозни болести и паразитология“, Медицински факултет, Медицински университет – 



 

 

18 Национален Конгрес по Клинична микробиология и инфекции, София, Парк Хотел Москва, 30.09.-

02.10.2020 г.  

 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ 2 

84 

 

Пловдив, България 
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Цел: Да се изследва ролята на цитокините IL-6, IL-8, IL-10, IL-12(p40), TNF-α, класическите 

показатели в ликвор и серумните нива на C-реактивния протеин (CRP) за дискриминирането на 

бактериална от вирусна етиология при пациенти с остри инфекции на централната нервна система. 

Материал и методи: Проведено е проспективно проучване върху 80 пациента с наличие на клинични 

симптоми и лабораторни промени в ликвора характерни за невроинфекция, приети в УМБАЛ „Св. 

Георги“-Пловдив. За микробиологичната диагностика се използваха рутинни методи (директна 

микроскопия, култивиране, идентификация), както и слайд-аглутинационен тест и мултиплексен PCR. 

Цитокиновите концентрации се измериха с ELISA. Серумните нива на CRP и лабораторните 

показатели в ликвор се взеха от досието на пациентите.  

Резултати: Установихме 21 (26%)  пациента с бактериална невроинфекция и 14 (18%) с вирусна. По-

голямата част от болните останаха с неизяснена етиология – 32 (40%), а 13 (16%) се разгледаха като 

контролна група, тъй като се изключи невроинфекция. При изчисляване на площта на зоната под ROC 

кривата, най-висока дискриминативна сила сред тестаните цитокини се доказа за IL-12(p40) (0.925; 

p=0.000). Концентрацията на белтък в ликвора е най-добрият предиктор на бактериална 

невроинфекция (AUC=0.973;p=0.000), а площта за серумните нива на CRP като самостоятелен 

показател е 0.943 (p=0.000). Използвайки бинарна логистична регресия установихме, че 

дискриминативната сила може да се повиши до 0.995 (p=0.000) при комбинирането на IL-12(p40) от 

ликвор със серумния CRP, с оптимална дискриминираща стойност от 144 (чувствителност 100%; 

специфичност 90.9 %).  

Заключение: В сравнение с класическите показатели в ликвор по-добра дискриминативна сила за 

отграничаване на бактериалните от вирусните невроинфекции има при комбинирането на IL-12(p40) 

от ликвор заедно със серумния CRP. Тези резултати биха подпомогнали клиницистите в избора на най-

подходящо лечение, при пациенти с остри инфекции на ЦНС.  

Ключови думи: IL-12(p40), C-реактивен протеин, менингит 
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Aim: We aimed to study the role of IL-6, IL-8, IL-10, IL-12(p40), TNF-α cytokines, classical cerebrospinal 

fluid (CSF) parameters and serum C-reactive protein levels (CRP) for discriminating bacterial from viral 

etiology in patients with acute central nervous system infections.  

Material and methods: A prospective study on 80 patients with clinical signs and abnormal cerebrospinal 

fluid laboratory findings typical for neuroinfection admitted to St. George University Hospital-Plovdiv. 

Routine methods such as direct microscopy, culturing and identification were used for microbiological 

analysis as well as slide-agglutination test and multiplex PCR. Cytokines’ concentrations were measured by 

ELISA. CRP and CSF parameters were collected from the patients’ medical records.  

Results: We identified 21 patients (26%) with bacterial neuroinfection and 14 (18%) with viral. The majority 
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of the cases remained unidentified – 32 (40%) and 13 patients (16%) were considered as a control group 

because a CNS infection was excluded.  By calculating the area under the ROC-curve (AUC), we observed 

the highest discriminatory power among tested cytokines for cerebrospinal IL-12(p40) (0.925; p=0.000). CSF 

protein levels were the best predictor for bacterial neuroinfection (AUC=0.973; p=0.000) and serum CRP 

stand-alone AUC was estimated to be 0.943. By performing binary logistic regression we determined that the 

discriminatory power can be increased up to 0.995 (p=0.000) when combining cerebrospinal IL-12(p40) and 

serum CRP, with an optimal cut-off value of 144 (Sensitivity 100 %; Specificity 90.9%).  

Conclusion: Compared to the classical CSF parameters, better discriminatory power for differentiating 

bacterial from viral neuroinfections is achieved when combining CSF IL-12(p40) with serum CRP. These 

findings could aid clinicians in choosing the most appropriate treatment in patients with acute CNS infections.  

Keywords: IL-12(p40), C-reactive protein, meningitis 

 

 

22.МОРБИЛЕН ВЗРИВ 2019 ГОДИНА – МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕН АНАЛИЗ  

 

И. Андонова, Р. Стефанова, Н. Владимирова, С. Стоицова, А. Курчатова, Ст. Крумова  
 

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), София, България 

 

РЕЗЮМЕ 

Вирусът на морбили инфектира все повече хора по света, въпреки провежданата активна 

ваксинопрофилактика. Всички региони на СЗО докладват покачване на броя на заболелите и 

разширяване на възникналите огнища. Това насочва учените към обхватно проучване на 

циркулиращите диви морбилни генотипове, изследване на тяхната агресивност, инфекциозност, 

възможност за мутации и резистентност.  

Цел: Да се извърши генетичен анализ на циркулиращите в страната морбилни генотипове по време на 

морбилен взрив през 2019 година. 

Материали/Методи: В настоящото изследване са включени 56 морбилни секвенции от положителни 

PCR продукти на пациенти диагностицирани и лабораторно потвърдени с морбили по време на взрив 

през 2019 г. Специализираният лабораторен надзор е извършен в НРЛ „Морбили, паротит, рубеола”, 

НЦЗПБ. Използвани са молекулярни методи: RT-PCR тест за доказване на вирусна РНК, секвениране 

и филогенетичен анализ чрез софтуерни програми BioEdit v7.1 и MEGA v. 6.0.  

Резултати: Всички включени в изследването положителни морбилни PCR продукти са целево 

секвенирани за фрагмент от нуклеопротеиновия (N) ген на морбилен вирус. При 55 от тях е доказан 

морбилен генотип В3, вариант MVs/Dublin.IRL/08.16, а при един генотип D8 Gir Somnath, вариант 

4683. При една секвенция с доказан генотип B3 е отчетена уникална точкова мутация в позиция 219, а 

именно замяна на „Т“ с „С“. Изследваните и секвенирани проби са представителна извадка от тествани 

и потвърдени в НРЛ пациенти от 7 от засегнатите от взрива области в страната. 

Заключение: Молекулярната епидемиология и генетично проучване на инфекциозните агенти стои в 

основата на елиминационния процес. Те са основен подход както при проучване на новопоявяващи се 

инфекциозни агенти, така и при проследяване на мутации на съществуващи такива.  

Ключови думи: морбили, генотипиране, елиминация 
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Subject: 5. VACCINE-PREVENTABLE INFECTIONS 

 

ABSTRACT 

Background: The measles virus infects more and more people around the world, despite active vaccine 
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policy. All WHO regions report an increase in the number of afected patients and an increase in outbreaks. 

This directs scientists to a comprehensive study of circulating wild measles genotypes, to study their 

aggressiveness, infectivity, mutation potential and resistance. 

Aim: To perform genetic analysis of circulating in the country measles genotypes during measles outbreak in 

2019. 

Materials and Methods: In the present study were included 56 measles sequences from positive PCR 

products of patients diagnosed and laboratory confirmed as measles during the outbreak 2019. The specialized 

laboratory monitoring in NRL "Measles, Mumps, Rubella", NCIPD was performed. The molecular methods 

were used: RT-PCR assay for detection of viral RNA, sequencing and phylogenetic analysis by software 

programs BioEdit v7.1 and MEGA v. 6.0.  

Results: All of the positive measles PCR products included in the study were sequenced for a fragment of the 

nucleoprotein (N) gene of the measles virus. In 55 of them, the measles genotype B3, variant MVs / 

Dublin.IRL / 08.16 was proved, and in one genotype D8 Gir Somnath, variant 4683 was found. In one 

sequence with the proven genotype B3, a unique point mutation at position 219 was reported, namely 

replacement of "T" with "C". The samples tested and sequenced are a representative sample of NRL tested 

and confirmed patients from 7 of the outbreak-affected areas in the country. 

Conclusion:  
The molecular epidemiology and genetic analysis of infectious agents is at the heart of the elimination 

process. They are a basic approach both in the study of emerging infectious agents and in the tracking of 

mutations of existing infectious agents. 

Key words: measles, genotyping, elimination 

 

 

23.РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МОРБИЛИ IGG АНТИТЕЛА СРЕД ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ В 

БЪЛГАРИЯ 
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РЕЗЮМЕ 

Здравните работници са изложени на по-висок риск от заразяване с морбили в сравнение с останалите 

групи от обществото. Предаването на инфекцията става от заразени пациенти към персонала и от 

заразен персонал към пациенти и колеги. Както в стационарни, така и в амбулаторни условия 

чувствителните пациенти, страдащи от други състояния, особено възрастните и тежко болните в 

интензивните отделения, са изложени на висок риск от усложнения или смърт, ако са заразени с 

морбили от медицински работници. Най-ефективната превантивна мярка срещу морбили остана 

имунизацията с две дози ваксина.  

Цел: Да се извърши серологичен анализ за наличие на IgG антитела срещу морбили при здравни 

работници.. 

Материали/Методи: В настоящото проучване бяха включени 152 здравни работници. Тестваните 

лица работят в болници и регионални здравни инспекции в страната. Проведеният скрининг е във 

връзка с докладван взрив от морбили в България през 2019 г., който продължава в началото на 2020 г. 

Използван е серологичен метод (индиректен анализ на ELISA за откриване на специфични IgG 

антитела в серумни проби). 

Резултати: Изследваните здравни работници са от 5 региона на страната: София (n = 87), Бургас (n = 

6), Благоевград (n = 5), Добрич (n = 8) и Пазарджик (n = 46). При 130/152 (85%) е доказан положителен 

резултат за наличие на IgG срещу морбили. Отрицателен резултат и липсата на защитен имунитет 

срещу морбили е отчетен главно при лица на възраст под 30 години. 

Заключение: Скринирането на здравните работници, с цел откриване на лица, при които липсват 

предполагаеми доказателства за протективен имунитет и ваксинация с две дози ваксина, трябва да 

бъде засилен, особено сред младите лица, за да се сведе до минимум риска от заразяване с морбили на 

чувствителните пациенти, за които се грижат. 

Ключови думи: морбили, здравни работници, морбили IgG имунитет, елиминация 
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23.PREVALENCE OF MEASLES IGG ANTIBODIES AMONG HEALTH CARE WORKERS IN 

BULGARIA 
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National Centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD), Sofia, Bulgaria  

 

Subject: 5. VACCINE-PREVENTABLE INFECTIONS 

 

ABSTRACT 

Background: Health care workers are at greater risk of acquiring measles than the general public. 

Transmission occurs from infected patients to staff and from infected staff to patients and colleagues. In both 

inpatient and outpatient settings, susceptible patients suffering other conditions, especially the elderly and 

severely ill patients in intensive care units, are at high risk of severe disease or death if infected with measles 

by a health care workers. The most effective preventive measure against measles is vaccination with two 

doses of measles-containing vaccine. 

Aim: To perform of serological analysis for presence of measles IgG antibodies in health care workers. 

Materials and Methods: In the present study were included 152 health care workers. The tested persons 

work in hospitals and regional health inspections in the country. Screening was carried out in connection with 

a reported measles outbreak in Bulgaria in 2019, continuing into early 2020. Serological method (indirect 

ELISA assay for detection of specific measles IgG antibodies in serum samples) was used. 

Results: The tested health care workers were from 5 regions of the country: Sofia (n=87), Burgas (n=6), 

Blagoevgrad (n=5), Dobrich (n=8) and Pazardzhik  (n=46). In 130/152 (85%) positive measles IgG results 

were found. Negative result and lack of protective immunity against measles has been demonstrated mainly in 

persons less than 30 years of age. 

Conclusion: Screening to detect health care workers who lack presumptive evidence of protective immunity 

and vaccination with two doses of vaccine should be reinforced, especially in young workers, to minimize the 

risk of contracting measles and infecting the susceptible patients they care for. 

 Key words: measles, health care workers, measles IgG immunity, elimination 

 

 

24.ГЕНЕТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ НА НОРОВИРУСИТЕ, ЦИРКУЛИРАЩИ В БЪЛГАРИЯ 

 

Ася Стоянова, Ирина Георгиева, Любомира Николаева-Гломб 

 

НРЛ "Ентеровируси", Отдел “Вирусология”, НЦЗПБ, София 

 

Цел. Настоящото изследване има за цел да установи генетичното разнообразие на циркулиращите в 

България норовируси.  

Материали и методи. Изследвани са общо 744 фекални проби от пациенти, хоспитализирани в 

инфекциозните отделения на две болници в страната с диагноза при приемането вирусна чревна 

инфекция. За детекция на вирусния причинител е прилагана мултиплексна RT-PCR със специфични 

двойки праймери, откриващи норовируси, ротавируси, саповируси, чревни аденовируси и чревни 

астровируси. Генотиповата принадлежност на доказаните норовириуси е установена чрез секвениране 

и последващ филогенетичен анализ на тази част от гена, която кодира големия капсиден протеин на 

норовирусите. 

Резултати. Чревни вируси се доказват в 44,89% (334/744) от материалите. В 28,14% (94/334) от 

положителните за чревни вируси материали се откриват норовируси. В 81,91% (77/94) от 

положителните за норовируси проби се доказват норовируси от геногрупа II, а в останалите 18,09% 

(17/94) - норовируси от геногрупа I. Доказаните норовируси са подложени на секвениране и 

последващ филогенетичен анализ. Данните показват голямо генетично разнообразие. Доказват се 5 

различни генотипа - GII.2, GII.3, GII.4_Sydney2012, GII.14 и GII.17. Следващо секвениране на частта 

от гена, кодиращ вирусната полимераза, ще установи дали в нашата страна циркулират  т.нар. 
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“класически” (при които има съвпадение на генотиповете и по двата гена)  или рекомбинантни форми. 

Заключение. Въпреки че ротавирусите все още са водещи етиологични агенти при остър 

небактериален гастроентерит, резултатите показват високия епидемичен потенциал на норовирусите.  

Норовирусните инфекции заемат немалък дял от чревната инфеккциозна патология като е налице и 

голямо разнообразие на циркулиращите щамове.  

Ключови думи: мултиплексна RT-PCR, секвениране, генотипово разнообразие 

 

 

24.GENETIC DIVERSITY OF NOROVIRUSES CIRCULATING IN BULGARIA 

 

Asya Stoyanova, Irina Georgieva, Lubomira Nikolaeva-Glomb
 

 

NRL for Enteroviruses, Department of Virology , NCIPD, Sofia 

 

Objective. Thе present study aims to determine the genetic diversity of noroviruses circulating in Bulgaria. 

Materials and Methods. A total of 744 stool samples were examined from patients hospitalized in the 

infectious wards of two hospitals for viral intestinal infection. Norovirus detection was performed by 

multiplex RT-PCR with specific pairs of primers detecting rotaviruses, noroviruses, sapoviruses, intestinal 

adenoviruses and astroviruses. Norovirus genotypeс wеre determined by sequencing and phylogenetic 

analysis of that part of the gene, which encodes the large capsid protein of noroviruses. 

Results. In 44,89% (334/744) of the samples viral intestinal pathogens were detected. Noroviiruses are 

detected in 28,14% (94/334) of the positive samples. In 81,91% (77/94) of the norovirus positive samples 

genogroup II noroviruses were detected. In the rest 18,09% (17/94) of the norovirus positive samples 

genogroup I noroviruses were detected. Detected noroviruses were subjected to sequencing and phylogenetic 

analysis. The data revealed great genetic diversity, identifying 5 different genotypes - GII.2, GII.3, 

GII.4_Sydney2012, GII.14 and GII.17. Subsequent sequencing of part of the polymerase gene will determine 

whether the so-called Classic noroviruses (genotypes match the two genes) or recombinant forms are 

circulating in the country. 

Conclusion. Although rotaviruses are still the leading etiologic cause in acute non-bacterial gastroenteritis, 

the results reveal the great epidemic potential of noroviruses. Norovirus infections comprise a large part of the 

intestinal infectious pathology and there is a wide variety of circulating strains. 

Keywords: multiplex RT-PCR, sequencing, genetic diversity 

 

 

25.ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЩАМОВЕ ЕХОВИРУС 30 В БЪЛГАРИЯ 2017-2018 

 

Ирина Георгиева, Ася Стоянова, Любомира Николаева – Гломб 

 

Национална Референтна Лаборатория „Ентеровируси“, 

Отдел Вирусология, НЦЗПБ, София, България 

 

Въведение. След взрива от остър менингит през 2012 година в България, причинен от еховирус 30 

(E30), доказването на Е30 в случаи на инфекции на централната нервна система е спорадично. В 

Европа зачестяване на невроинфекции с Е30 се съобщават на периоди от 3 до 5 години. През 2018 г. в 

много европейски страни се наблюдава повишен брой на инфекциите, причинени от Е30. В 

настоящото проучване се предоставят данни за генетичната характеристика на щамовете Е30, 

доказани в България в периода 2017-2018 г. 

Цел. Да се извърши генетично характеризиране на Е30, доказани и/или изолирани в НРЛ 

„Ентеровируси“ на НЦЗПБ в периода 2017-2018 г. 

Материали и методи. Използван е комбиниран подход, включващ вирусна изолация върху клетъчна 

линия RD и детекция на вирусна РНК. Извършено е секвениране на част от гена за VP1 на 8 клинични 

материала (4 от 2017 г. и 4 от 2018 г). 

Резултати. Извършена е вирусна изолация в клетъчни култури на 93 (55 от 2017 г. и 38 от 2018 г.) 

клинични материала от случаи на серозен менингит. При 4 от случаите е изолиран Е30. В допълнение 
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Е30 е изолиран при един контактен без симптоматика и в един случай на лицева пареза. В два 

клинични материала Е30 не се изолира в клетъчни култури, но се доказва с молекулярно-биологичен 

метод RT-PCR. Вирусните изолати са серотипирани с ентеровирусни пулове (RIVM, Netherlands). 

Секвенирането е извършено в Нидерландия. Всички български секвенции на Е30 се групират в 

генетична група GGII. Седем секвенции попадат в генетична подгрупа G1 и една в подгрупа G2. 

Изводи. Не е отчетено повишение в случаите на менингит в България през наблюдавания период. 

Установява се ко-циркулацията на Е30 щамове от различни генетични групи/подгрупи. 

Ключови думи: еховирус, менингит, секвениране 

 

 

25.GENETIC CHARACTERIZATION OF ECHOVIRUS 30 STRAINS IN BULGARIA 2017-2018 

 

Irina Georgieva,  Asya Stoyanova, Lubomira Nikolaeva-Glomb 

 

National Reference Laboratory for Enteroviruses, Department of Virology, 

National Centre of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia, Bulgaria 

 

Introduction. After echovirus 30 (E30) acute meningitis outbreak in 2012 in Bulgaria, detection of E30 in 

cases of central nervous system infections is sporadic. The incidence of E30 is periodic, with 3 to 5 year 

pattern across Europe. In 2018, in Europe, an increase in E30 infections is detected. Here we provide data on 

the genetic characterization of E30 strains detected in Bulgaria in the period 2017-2018. 

Aim. To perform molecular study of genetic characteristics of Echovirus 30 detected and/or isolated in NRL 

Enteroviruses at NCIPD in 2017 and 2018 

Materials and Methods. A combined approach for enterovirus detection consisting of viral isolation in RD 

cell line and nucleic acid detection test followed of sequencing of a part of the VP1 gene is applied for 8 

clinical samples (4 from 2017 and 4 from 2018). 

Results. Virus isolation was performed over a total of 93 (55 from 2017, 38 from 2018) samples from viral 

meningitis cases. E30 was isolated in 4 of the cases. In addition E30 was isolated in one asymptomatic contact 

and in a case of facial palsy. In two of the specimens virus was detected by only RT-PCR. Virus isolates were 

serotyped by enterovirus pools (RIVM, Netherlands). Sequencing was performed in the Netherlands. All 

Bulgarian E30 sequences clustered to genetic group GGII. Seven sequences belong to genetic subgroup G1, 

and only one to G2. 

Conclusion. There was no significant increase in the incidence of meningitis during the period 2017-2018. 

Co-circulation of E30 strains from different genetic groups/subgroups is observed. 

Key words: echovirus, meningitis, sequencing 

 

 

26.СЕРОПРЕВАЛЕНТНОСТ НА АНТИТЕЛАТА СРЕЩУ ПОЛИОВИРУСИ СРЕД 

ЛАБОРАТОРЕН ПЕРСОНАЛ 

 

Ирина Георгиева, Елена Илиева, Ася Стоянова, Любомира Николаева – Гломб 

 

Национална Референтна Лаборатория „Ентеровируси“,  

Отдел Вирусология, НЦЗПБ, София, България 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Светът е на прага на изкореняването на полиомиелита. При липса на имунитет или недостатъчно 

напрегнат имунитет на медицинския персонал, работещ в пряк контакт с клинични материали, които 

биха могли да се окажат потенциално инфектирани, той може да се превърне в допълнителен източник 

за трансмисия на полиовируси. Ваксинацията срещу полиомиелит е задължителна в България. 

Проверка на придобития имунитет срещу полиомиелит е извършвана само спорадично.  Тъй като 

нивото на защитни антитела се понижава с възрастта, определянето на серопревалентността сред 

лабораторния персонал е надеждно допълнение към усилията за опазване на статута на България като 

страна, свободна от полиомиелит. 
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ЦЕЛ 

Да се определи серопревалентността на антителата срещу полиовируси сред лабораторен персонал от 

НЦЗПБ, работещ в  пряк контакт с фекални клинични материали. 

МЕТОДИ 

Вирус-неутрализираща реакция в постановка на микронеутрализационен тест върху селективна 

клетъчна линия L20B, за определяне на антитела срещу полиовируси тип 1 и тип 3. 

РЕЗУЛТАТИ 

Всички участници в изследването са защитени срещу полиовирус тип 1. По отношение на полиовирус 

тип 3 се наблюдава отслабване на имунитета, а при пет участника (5/24; 21%) титрите на антителата са 

под откриваемия минимум. 80% от участниците притежават добре изразен протективен имунитет 

както срещу полиовирус тип 1, така и срещу полиовирус тип 3.  

ИЗВОДИ 

Лабораторният персонал на НЦЗПБ, пряко ангажиран в диагностичния процес на чревни инфекции и 

инвазии, притежава добре изразен протективен имунитет срещу полиомиелит. 

Ключови думи: полиовирус, антитела, серопревалентност 

 

 

26.POLIOVIRUS ANTIBODY SEROPREVALENCE AMONG LABORATORY STAFF 

  

Irina Georgieva, Elena Ilieva, Asya Stoyanova, Lubomira Nikolaeva-Glomb 

 

National Reference Laboratory for Enteroviruses, Department of Virology,  

National Centre of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia, Bulgaria 

 

BACKGROUND 
The world is on the verge of eradicating polio. In the absence of immunity, laboratory staff handling 

infectious clinical specimens or viable polioviruses may eventually become a source for transmission. Polio 

vaccine is mandatory in Bulgaria. Control of acquired immunity is carried out only sporadically. As antibody 

titers decline with age, determining the seroprevalence in adult laboratory staff would be a contribution to the 

risk assessment in case of polio importation.  

AIM 

To assess the seroprevalence of poliovirus antibodies in adult laboratory staff employed at the National Center 

for Infectious and Parasitic Diseases, who frequently handle stool clinical specimens. 

METHODS 

Cell culture (selective cell line L20B) microneutralization assay for detecting antibodies against poliovirus 1 

and 3 was applied. 

RESULTS 
The seroprevalence of poliovirus 1 and 3 antibodies among personnel employed at the National Center of 

Infectious and Parasitic Diseases in Bulgaria, who are handling stool specimens, was 100 and 79%, 

respectively. 

CONCLUSIONS 

Seroprevalence meets the target of 80%. It can be concluded that personnel is protected against polioviruses 

and would not be a source of infection in case of polio importation. 

Key words: poliovirus, antibodies, seroprevalence 

 

 

27.ЕФЕКТ НА ПОТЕНЦИАЛНО ПРОБИОТИЧНИ МЛЕЧНОКИСЕЛИ БАКТЕРИИ ВЪРХУ 

ПАТОГЕННИ ЩАМОВЕ ESCHERICHIA COLI 
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2
Лактина ООД, София 

 

Цел: Да се изследва инхибиторната и коагрегационна активност на млечнокисели бактерии (МКБ) с 

пробиотичен потенциал върху Escherichia coli. 

Материали и методи: Изследвана бе активността на седемнадесет комерсиални пробиотични щама 

МКБ от колекцията на „Лактина“ООД срещу три референтни култури Escherichia coli (АТСС25922, 

EPEC и UPEC) чрез стандартни in vitro методи. 

Резултати: Киселите супернатанти на 16 от изследваните МКБ, култивирани на полусинтетична 

среда, имаха бактерициден ефект и върху трите щама E. coli, докато неутрализираните супернатанти 

на 5 щама лактобацили (L. rhamnosus LLR-L1, L. rhamnosus LLR-L2, L. gasseri LLG-V74, L. fermentum 

LLF-01 и L. acidophilus LLA-01) показаха слаб бактериостатичен ефект. На млечна среда бе 

наблюдаван основно бактериостатичен ефект на получените кисели и неутрализирани суроватки 

спрямо трите щама E. coli. 

Резултатът от съвместното култивиране (16 ч/37°C) на пробиотичните култури с E. coli варираше от 

липса на ефект до бактерициден ефект. Отсъствие на растеж и на трите щама E.coli бе наблюдаван при 

съвместно култивиране с L. delbrueckii subsp. lactis LLL-14 и L. helveticus LLH-108, докато L. 

delbrueckii subsp. bulgaricus LLB-02 потискаше напълно E.coli ATCC25922 и UPEC. 

Добра коагрегационна активност проявиха L. fermentum LLF-01 спрямо E.coli ATCC25922, L. 

acidophilus LLA-01 и L. delbrueckii subsp. bulgaricus LLB-02 спрямо UPEC, а L. gasseri LLG-V74 

спрямо EPEC и UPEC. 

Заключение: Трите изследвани механизма на антагонистично действие спрямо E. coli (антимикробна 

активност, пряко инхибиторно въздействие при съвместно култивиране и коагрегационна способност) 

бяха застъпени в различна степен при изследваните МКБ. Използването на щамове съчетаващи два и 

повече механизми на действие (L. fermentum LLF-01, L. acidophilus LLA-01, L. delbrueckii subsp. 

bulgaricus LLB-02) или комбинирането на щамове с различни механизми на действие е добър подход 

за разработването на пробиотични препарати насочени към преодоляване на чревни или уроинфекции, 

причинени от E. coli.  

Ключови думи: пробиотици, антагонистично действие, Escherichia coli 

 

 

27.EFFECT OF POTENTIALLY PROBIOTIC LACTIC ACID BACTERIA ON PATHOGENIC 

ESCHERICHIA COLI STRAINS 
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1
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Medicine, Department of Biology, Medical Genetics and 

Microbiology 
2
Lactina Ltd, Sofia 

 

Aim: To investigate the inhibitory and co-aggregation activity of lactic acid bacteria (LAB) with probiotic 

potential on Escherichia coli. 

Materials and Methods: The activity of seventeen commercial probiotic LAB strains from the Lactina Ltd. 

collection against three reference cultures of Escherichia coli (ATCC25922, EPEC and UPEC) was 

investigated by standard in vitro methods. 

Results: Acidic supernatants of 16 of the tested LAB cultured on semi-synthetic medium had bactericidal 

effect on all three strains of E. coli, whereas neutralized supernatants of 5 Lactobacillus strains (L. rhamnosus 

LLR-L1, L. rhamnosus LLR-L2, L gasseri LLG-V74, L. fermentum LLF-01 and L. acidophilus LLA-01) 

showed a weak bacteriostatic effect. In the milk medium, mainly bacteriostatic effect of the obtained acidic 

and neutralized whey against the three strains of E. coli was observed. 

The result of co-cultivation (16 h/37 °C) of probiotic cultures with E. coli ranged from no effect to bactericidal 

effect. The absence of growth of all three E. coli strains was observed when they were co-cultivated with L. 

delbrueckii subsp. lactis LLL-14 and L. helveticus LLH-108, while L. delbrueckii subsp. bulgaricus LLB-02 

completely inhibited E. coli ATCC25922 and UPEC. 
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Good co-aggregation ability was demonstrated by L. fermentum LLF-01 against E. coli ATCC25922, L. 

acidophilus LLA-01 and L. delbrueckii subsp. bulgaricus LLB-02 against UPEC, and L. gasseri LLG-V74 

against EPEC and UPEC. 

Conclusion: The three investigated mechanisms of antagonistic action against E. coli (antimicrobial activity, 

direct inhibitory effect during co-cultivation and co-aggregation ability) were differently represented in the 

examined LAB. Using strains combining two or more mechanisms of action (L. fermentum LLF-01, L. 

acidophilus LLA-01, L. delbrueckii subsp. bulgaricus LLB-02) or combining strains with different 

mechanisms of action is a good approach for developing probiotic preparations aimed at overcoming intestinal 

or urinary infections caused by E. coli. 

Keywords: probiotics, antagonistic action, Escherichia coli 

 

 

28.ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА НА БЕЗОПАСНАТА УПОТРЕБА НА ENTEROCOCCUS 

FAECIUM LBB.E81 В ХРАНИ ЗА ХОРА И ЖИВОТНИ 

 

Уршев З. и Юнгарева Цв. 

 

„ЕлБи Булгарикум” ЕАД, София 

 

ЦЕЛ 

Целта на проекта е да се оцени безопасността на употреба в храни на Enterococcus faecium 

LBB.E81. 

МЕТОДИ 

Микробиологични методи – определяне на MIC на различни антибиотици със система Sensititre 

(Gram positive NARMS plate format CMV3AGPF, Termo Scientific). Резултатите са отчетени съгласно 

препоръките на Европейския комитет за оценка на антимикробната чувствителност (EUCAST). 

Молекулярни/биоинформатични методи – изолиране на хромозомална ДНК, секвениране, 

обработка на ДНК секвенции от генома с он-лайн бази данни за откриване на гени за антибиотична 

резистентност и вирулентни фактори. 

РЕЗУЛТАТИ 

 

1. Антибиотичната чувствителност на E. faecium LBB.Е81 е в границите на минималните прагови 

инхибиторни концентрации определени от EUCAST за нерезистентни щамове с изключение на 

антибиотика нитрофурантоин. Устойчивостта на нитрофурантоин се определя от мутационни 

събития в бактериалния геном и поради тази причина не е в групата на предаваемата 

антибиотична резистентност. 

2. Геномът на E. faecium LBB.Е81 съдържа три възможни гена за антибиотична резистентност - 

aac(6')-Ii, msrC и efmA. И трите гена обаче са отговорни за вродената устойчивост на 

ентерококите към отделни групи антибиотици и не са обект на генетичен обмен от/към други 

бактерии. 

3. Геномът на E. faecium LBB.Е81 съдържа два възможни гена за вирулентни фактори - acm 

(колаген свързващ белтък) и efafm (адхезин). При изследвания щам се установява 

нефункционален acm ген. Генът efafm при щама има различаваща се аминокиселинна 

последователност от референтни култури и за продукта на този ген не е доказана 

вирулентност. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изследваната култура E. faecium LBB.Е81 не притежава гени за антибиотична резистентност, 

които да бъдат предавани чрез генетичен обмен и не носи функционални гени кодиращи вирулентни 

фактори, което я определя като безопасна за употреба по тези показатели.  

Ключови думи: антибиотична резистентност, вирулентни фактори, Enterococcus  
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28.INITIAL SAFETY ASSESSMENT OF ENTEROCOCCUS FAECIUM LBB.E81 INTENDED FOR 

APPLICATION IN FOOD AND ANIMAL FEED 

 

Urshev Z. and Yungareva Ts. 

LB Bulgaricum PLC, Sofia 

 

AIM 

The aim of the study is to assess the safety of application of Enterococcus faecium LBB.E81 in food 

and feed. 

METHODS 

Microbiological methods – determination of MIC for different antibiotics with the Sensititre system  

(Gram positive NARMS plate format CMV3AGPF, Termo Scientific). The results are interpreted according to 

the recommendations of the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). 

Molecular/bioinformatic methods – isolation of chromosomal DNA, sequencing, processing of 

genome DNA sequences with on-line data bases for identification of antibiotic resistance and virulent factor 

genes. 

RESULTS 
1. The antibiotic sucsceptibility of E. faecium LBB.Е81 is within the threshold MICs defined by 

EUCAST for non-resistant strains with the exception of the antibiotic nitrofurantoin. Resistance to 

nitrofurantoin is determined by mutational events in thе bacterial genome and therefore it is not in the 

group of transferable antibiotic resistance. 

2. The genome of E. faecium LBB.Е81 contains three possible antibiotic resistance genes - aac(6')-Ii, 

msrC и efmA. All three genes, however, are encoding intrinsic resistance of enterococci to particular 

groups of antibiotics and are not subject of genetic transfer from/to other bacteria. 

3. In the genome of E. faecium LBB.Е81 two potential virulence factor genes can be found - acm 

(colagen binding protein) and efafm (adhesin). In the studied strain the  acm gene was found to be 

non-functional. The efafm gene of the strain has a dissimilar aminoacid sequence compared to 

reference cultures and there are no reports of virulence attributed to the product of this gene. 

 

CONCLUSION 
The studied E. faecium LBB.Е81 culture does not harbour antibiotic resistance genes that can be 

transferred by genetic exchange and is free of functional virulence factor coding genes, what defines the strain 

as safe for the considered criteria.  

Keywords: antibiotic resistance, Enterococcus, virulence 
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29.МОЛЕКУЛЯРНО ГЕНЕТИЧНО ДОКАЗВАНЕ НА СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ 

БАКТЕРИАЛНИ АГЕНТИ СРЕД МЪЖЕ С УРЕТРИТ 

 

Весела Райкова
1
, Радослав Байкушев

1
, Иван Митов

1 

 
1
Катедра по Медицинска микробиология, Медицински Факултет, Медицински Университет - София 

 

Въведение: Сексуално предаваните инфекции (СПИ) са глобален здравен проблем. Причиняват се от 

бактерии, вируси,гъбички, протозои. Инфекциите, предизвикани от различни сексуално предавани 

агенти, често провокират сходни клинични симптоми и са трудно клинично разграничими. Сред 

бактериите Neisseria gonorrhoeae (NG), Chlamydia trachomatis (CT) и Mycoplasma genitalium (MG) са 

добре установени патогени в гениталния тракт на човека. Ролята на Ureaplasma urealyticum (UU), 

Ureaplasma parvum (UP) и Mycoplasma hominis (MH) все още е слабо разбрана и дискусионна. Цел на 

настоящето изследване е проучване разпространението на гореспоменатите микроорганизми при 

пациенти с клинични признаци на уретрит и  контролна група, както и преценка на необходимостта от 

лечение. Материали и методи: В изследването бяха включени общо 275 мъже - 193 с уретрит и 82 

контроли. От всички бяха взети уретрални проби, използвани за ДНК екстракция и последващи PCR 

тестове. Бяха приложени две мултиплексни PCR системи в реално време - Chlamydia trachomatis / 

Ureaplasma / M.hominis Real-TM и N.gonorrhoeae / C.trachomatis / M.genitalium Real-TM (Sacace 

Biotechnologies, Италия). Резултати: В групата на мъжете с уретрит CT, NG, MG, Ureaplasma spp. и 

MH бяха намерени в 5.7% (11), 4.2% (8), 1.6% (3), 6.2 (12) и 3.6% (7) в сравнение с контролната група, 

при която те бяха съответно 1.1% (1), 1.1 % (1), 0% (-), 6,1% (5) и 3,7% (3). Коинфекции бяха доказани 

само в групата с уретрит - CT + NG при 2 пациенти, CT + MG при 1 и NG + MH при още 1. 

Заключения: N. gonorrhoeae и C. trachomatis остават водещите агенти при гениталните инфекция. 

Мултиплексното PCR тестване осигурява бързи, чувствителни и надеждни резултати в рамките на 

часове и подпомага решението за терапевтично повлияване. Съпоставимото разпространение на 

Ureaplasma spp. и MH в двете групи предполага ролята им на коменсали в гениталния тракт, поради 

което доказването им като моноагент, особенно в ниска концентрация не изисква лечение, а 

проследявне. 

Ключови думи: сексуално преносими инфекции (СПИ), PCR, уретрит; 

 

 

29.MOLECULAR DETECTION OF SEXUALLY TRANSMITTED BACTERIAL AGENTS AMONG 

MALE PATIENTS WITH URETHRITIS 

 

Vessela Raykova, Radoslav Baykushev, Ivan Mitov 

 

Department of Medical microbiology, Medical Faculty, Medical University of Sofia 

 

Introduction: Sexually transmitted infections (STIs) are global health problem. They are caused by bacteria, 

viruses, fungi and protozoa. Unfortunately, infections of different sexually transmitted pathogens often present 

similar clinical symptoms and it is difficult to distinguish them clinically. Among bacteria Neisseria 

gonorrhoeae (NG), Chlamydia trachomatis (CT) and Mycoplasma genitalium (MG) are well established 

pathogens in the human genital tract. However, the role of Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum 

(UP) and Mycoplasma hominis (MH) in genital pathology is poorly understood and commonly provokes 

discussions. The aim of this study was to investigate the prevalence of above bacterial infections in patients 

with clinical signs of urethritis and in a control group and to decide if a treatment is needed. 

Materials/Methods: A total of 275 male persons were included in the study - 193 with urethritis and 82 

controls. Urethral samples were obtained from all of them and used for DNA extraction and subsequent PCR 

testing. Two multiplex real-time PCR systems were applied - Chlamydia trachomatis/Ureaplasma/M.hominis 

Real-TM and N.gonorrhoeae/C.trachomatis/ M.genitalium Real-TM (Sacace Biotechnologies, Italy). Results: 

In the group of persons with urethritis CT, NG, MG, Ureaplasma spp. and MH were found in 5.7% (11), 4.2% 

https://sacace.com/attache/file/pdf/oth/d33bc_Chlamydia%20Ureaplasma%20M%20Hominis%20Real-TM%20B43%20ver%2014112011.pdf
https://sacace.com/attache/file/pdf/oth/d33bc_Chlamydia%20Ureaplasma%20M%20Hominis%20Real-TM%20B43%20ver%2014112011.pdf
https://sacace.com/attache/file/pdf/oth/f8640_Neisseria%20C.trachomatis%20M.genitalium%20Real-TM%20B67%20ver%2014112011.pdf
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(8), 1.6% (3), 6.2 (12) and 3.6% (7) in comparison with the control group were they were respectively 1.1% 

(1), 1.1% (1), 0% (-), 6.1% (5) and 3.7% (3). Co-infections were detected only in the group with complaints – 

CT+NG in 2 patients, CT+MG in 1 and NG+MH in another 1. Conclusions: N. gonorrhoeae and C. 

trachomatis are still the leading reason for male genital tract infections. Multiplex PCR STI testing has the 

potential to provide rapid, sensitive, and reliable results within hours and to help for the correct decision for 

antibiotic treatment. The similar prevalence of Ureaplasma spp. and MH in the both groups suggests that these 

bacteria could be commensals of genital tract, so if monoinfection is detected with low prevalence of the 

microorganisms in the sample no treatment should be applied. 

Key words: Sexually transmitted infections (STI), epidemiology, urethtritis;  

 

 

30.МОЛЕКУЛЯРНИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА КОМБИНАЦИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ 

АНАЕРОБНИ БАКТЕРИИ, АСОЦИИРАНИ КАТО ПРИЧИНИТЕЛИ НА БВ 

 

Радослав Байкушев
1
, 

 
Весела Райкова

1
, Иван Митов

1 

 
1
Катедра по Медицинска микробиология, Медицински Факултет, Медицински Университет - София 

 

Въведение: Възпалителните заболявания на генитални тракт при жената са 70% от всички 

заболявания, които го засягат. Сред тях Бактериалната вагиноза (БВ) е с водещо значение. 

Представлява дисбиоза, при която намалява броят на представителите от род L. acidophilus и 

значително пролиферират факултативно и облигатно анаеробни бактерии. Нелекувана или 

неадекватно лекувано БВ може да причини възпаление на малкия таз, уроинфекции, цервикална 

интерепителна неоплазма, а при бременни - преждевременно раждане, аборт, хориоамнионит, 

ендометрит. 

Цел на настоящето проучване е въвеждането на молекулярни методи за диагностика на анаеробни 

бактерии и установяването на природно резистентни към метронидазол организми, асоциирани с БВ. 

Материали и методи: Бяха изследвани 61 вагинални секрета, повечето със съмнение за БВ. Бе 

извършена ДНК екстракция  с последваща PCR за доказването G.vaginalis, A.vaginae , Megasphera, 

BVAB2. Бяха изследвани и нива на IL-1β, IL-8, IL-6 от влагалищен лаваж. 

Резултати: При 32 от пациентките бе установена БВ, а при 27 междинна форма на БВ, съгласно 

критериите на Nugent/Ison – Hay и Amsel. G.vaginalis бе доказана при 32 жени; A.vaginae – при 30. 

Пациентките с 1 бактериален морфотип бяха 23; с два – 11; с три – 11; с четири – 15. При 2 клинично 

здрави жени бе доказана G.vaginalis. Една от пациентките бе с лактобацилаза и без нито един от 

проучваните анаеробни агенти. Завишени стойности на IL-1β, IL-8 бяха установени при всички жени 

с БВ и междинна форма на БВ.  

Изводи: Бактериалната вагиназа е полимикробен синдром, в патогенезата на който участват различни 

анаеробни бактериални морфотипове. Основна е ролята на G. vaginalis и A. vaginae. Наличието на 

вродена резисентност към метронидазол при A. vaginae налага провеждането на видова 

идентификация. От значение е и количественото определяне на анаеробните агенти, което изисква 

въвеждането и на количествени PCR методи за прецизната дигностика на БВ. 

Ключови думи: бактериалната вагиноза, анаеробни бактерии, PCR; 

 

 

30.MOLECULAR METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF ANAEROBIC BACTERIA ASSOCIATED 

WITH BACTERIAL VAGINOSIS 

 

Radoslav Baykushev
1
, Vessela Raykova

1
, Ivan Mitov

1
 

 

Department of Medical microbiology, Medical Faculty, Medical University of Sofia 

 

Introduction: Female genital tract inflammatory diseases account for 70% of all diseases that affect it. 

Among them, bacterial vaginosis (BV) is of paramount importance. It is a kind of dysbiosis in which reduced 

number of L. acidophilus is seen and on the same time significant proliferation of anaerobic bacteria happens. 
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Untreated or inadequately treated BV can cause inflammation of pelvis, infection of urinary tract, cervical 

intraepithelial neoplasia, and in pregnant women - premature birth, abortion, chorioamnionitis, endometritis.  

The aim of this study was to introduce in the microbiological routine practice molecular methods for the 

diagnosis of anaerobic bacteria and the identification of naturally occurring metronidazole-resistant organisms 

associated with BV. 

Materials and methods: 61 vaginal secretions were examined. Most of them were with suspected BV. DNA 

extraction was performed to all of them followed by PCR to demonstrate G.vaginalis, A.vaginae, Megasphera 

and BVAB2. Levels of IL-1β, IL-8, IL-6 from vaginal lavage were also examined. 

Results: According to the Nugent / Ison criteria - Hay and Amsel a total of 32 patients were diagnosed with 

BV and 27 had an intermediate form of BV. G.vaginalis was demonstrated in 32 women; A.vaginae - at 30. 

Patients with 1 bacterial morphotype were 23; with two - 11; with three - 11; four to 15. G. vaginalis was 

demonstrated in 2 clinically healthy women. One patient had lactobacillosis with none of the anaerobic agents 

tested. Elevated levels of IL-1β, IL-8 were found in all women with BV and an intermediate form of BV. 

Conclusions: Bacterial vaginosis is a polymicrobial syndrome in the pathogenesis of which various anaerobic 

bacterial morphotypes are involved. The main role is played by G. vaginalis and A. vaginae. The presence of 

congenital resistance to metronidazole in A. vaginae requires species identification. The quantification of 

anaerobic agents is also important, which requires the introduction of quantitative PCR methods for the 

accurate diagnosis of BV. 

Key words: bacterial vaginosis, anaerobs, PCR; 

 

 

31.ЦИРКУЛАЦИЯ НА САЛМОНЕЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 ГОДИНА 

 

Мария Павлова, Екатерина Александрова, Галин Е. Каменов 

 

НРЛ по Чревни инфекции, патогенни коки и дифтерия,  

Отдел Епидемиология, секция “Епидемиология, надзор и ранно оповестяване на инфекции” 

Национален център по заразни и паразитни болести - София 

 

Проблемът за салмонелозите остава един от важните, както за цялата страна, така и за отделните 

нейни области. Вносът на животински и растителни продукти, засиленият международен трафик, 

развитието на търговията с бързо приготвени храни, създават възможности за значително 

разпространение и етиологично изменение на салмонелите. Успоредно с това се създадоха условия за 

поява на нови салмонелни серотипове в страната, причинители на спорадични и контактно битови 

епидемични случаи.  

Цел. С настоящото проучване си поставяме за цел да проследим динамиката на салмонелните 

серотипове, циркулиращи в България. 

Материали и методи. Проучени са предоставените ни изолати салмонела от спорадични и 

епидемични случаи на заболявания у хора от микробиологичните лаборатории в страната за периода 

2015-2019 година. Използвани са културелни, биохимични, серологични и молекулярни методи за 

идентификация на салмонелните серотипове.  

Резултати. За периода 2015-2019 година са проучени общо  1 986 изолата салмонела от хора от цялата 

страна, принадлежащи на следните О-групи: B, C1, C2-C3, D1, E1, F. Водещи са представителите на 

група D1- S. Enteritidis и група В- S. Typhimurium, като в последните три години еднофазният 

Typhimurium (1,4,[5], 12: i: -) се изолира с особено повишена честота, следвани от Infantis, Derby, 

Agona, Kottbus. За периода са открити нови за страната серотипа- Goadcoast, London, Riggil, Bradford, 

Laroshelle, Zaiman, Cremien, както и новият за таблицата на Kauffmann-White серотип Salmonella 

11:z41:e,n,z15. 

Заключение. За периода 2015-2019г в България водещ причинител на спорадични и епидемични 

случаи на салмонелоза сред населението е S. Enteritidis, следван от Typhimurium и Salmonella 1,4,[5], 

12: i: -, като данните съвпадат с тези за Европа и света. Въпреки големият брой потвърдени 

салмонелози, значителна част от случаите не само не са докладвани в системата за надзор на заразните 

болести, но и не са диагностицирани. Често диарийният синдром е неглижиран, което е предпоставка 

за увеличаване броя на здравите заразоносители и респективно на хранителните епидемии. 
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Ключови думи: салмонелоза, серотип, салмонела. 

 

 

31.SALMONELLOSIS CIRCULATION IN BULGARIA FOR THE PERIOD 2015 – 2019 

 

Maria Pavlova, Ekatherine Alexandrova, G. E. Kamenov 

 

NRL of Enteric diseases, pathogenic cocci and diphtheria, NCIPD – Sofia 

Department of Epidemiology, NCIPD – Sofia 

 

The problem for salmonellosis remains one of the major importance, both for the whole country and for its 

individual areas. Imports of animal and plant products, increased international trafficking, the development of 

the fast-food trade create opportunities for significant distribution and etiological alteration of salmonella. In 

parallel, the conditions for the emergence of new salmonella serotypes in the country, causing sporadic and 

contact household epidemics, were created. 

Objective. Aim of this study is to monitor the dynamics of Salmonella serotypes circulating in Bulgaria. 

Materials and methods. The Salmonella isolates provided to NRL of enteric diseases from sporadic and 

epidemic cases of human diseases from microbiological laboratories in the country for the period 2015-2019 

have been studied. Cultural, biochemical, serological and molecular methods have been used to identify 

salmonella serotypes. 

Results. For the period 2015-2019, a total of 1 986 Salmonella isolates from people from all over the country 

belonging to the following O-groups were studied: B, C1, C2-C3, D1, E1, F. Leading representatives of the 

group D1-S. Enteritidis and the B-S. Typhimurium group, in the last three years the single-phase 

Typhimurium (1,4, [5], 12: i: -) was isolated with a particularly high frequency, followed by Infantis, Derby, 

Agona, Kottbus. New serotypes were detected for the country - Goadcoast, London, Riggil, Bradford, 

Larochelle, Zaiman, Cremien, as well as the new Salmonella 11: z41: e, n, z15 serotype for the Kauffmann-

White table. 

Conclusion. For the period 2015-2019 in Bulgaria the leading cause of sporadic and epidemic cases of 

salmonellosis in the population is S. Enteritidis, followed by Typhimurium and Salmonella 1,4, [5], 12: i: -, 

with data correlating with those for Europe and of the world. Despite a large number of confirmed 

salmonellosis, a significant number of cases have not only not been reported in the communicable disease 

surveillance system, but have not been diagnosed. Often, the diarrheal syndrome is neglected, which is a 

prerequisite for increasing the number of healthy infectious agents and, respectively, of food and water-born 

epidemics. 

Keywords: salmonellosis, serotype, Salmonella. 

 

 

32.ЧИГУАТЕРА - ИНТОКСИКАЦИЯ, ПРИЧИНЕНА ОТ КОНСУМАЦИЯ НА РИБА 

 

Екатерина Александрова , Мария Павловлова  

 

Национален Център по Заразни и Паразтни Болести, НРЛ по чревни инфекции, патогенни коки и 

дифтерия 

 

Чигуатера е хранително отравяне, причинено след консумация на риба, контаминирана с чигуатера 

токсин. 

Рибите, причиняващи това заболяване, акумулират чигатоксините от микроводорасли, които са с 

хабитат топлите води на коралови рифове- Карибско море, Тихия и Индийския океан (ендемични 

зони). 

Болестта създава гама от стомашно-чревни, неврологични, невропсихологични и сърдечно-съдови 

симптоми, които могат да траят дни, седмици или месеци. 

От 2008г. насам в Европа са докладвани няколко случая на Чигуатера хранителна интоксикация от 

пътуващи до ендемичните райони. В международен план се изчислява, че само 10% -20% от случаите 

на чигуатера рибно отравяне (Ciguatera Fish Poisoning- CFP официално се докладват на обществените 
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здравни и други органи. В Съединените щати статистическия модел, използващ данни от Центровете 

за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и от центрове за контрол на отравянията разкривa, че 

за всяко съобщено огнище на CFP има приблизително 259 нерегистрирани случая. Недостигът на 

отчети се появява отчасти, защото хората с CFP често не търсят медицинска помощ, особено в места, 

където CFP е добре познат на местните жители. Въпреки това, дори да се потърси медицинска помощ, 

здравните специалисти може да не разпознаят заболяването или да го докладват на здравните власти. 

Ключови думи: чигуатера, интоксикация,  токсин. 

 

 

32.CIGUATERA FISH POISONING (CFP) - INTOXICATION CAUSED BY CONSUMPTION OF 

FISH 

 

Ekaterina Alexandrova, Maria Pavlova 

 

National Center of Infectious and Parasitic Diseases. National Reference Laboratory of Intestinal Infections, 

Pathogenic Cocci and Diphtheria 

 

CFP is a food poisoning caused by the consumption of fish contaminated with ciguatera toxin. 

The fish, causing this disease, accumulate the Ciguatoxins from microalgae which habitat is the warm waters 

of coral reefs - the Caribbean, Pacific and Indian Ocean (endemic areas). 

The disease creates a range of gastrointestinal, neurological, neuropsychological and cardiovascular symptoms 

that can last for days, weeks or months. 

Since 2008 Europe has reported several cases of CFP in travelers to the endemic areas. Internationally, it is 

estimated that only 10% -20% of the cases of CFP are officially reported to public health and other authorities. 

In the United States, a statistical model using data from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

and poison control centers reveals that there are approximately 259 unreported cases for each reported CFP 

outbreak. Reporting shortages occur in part because people with CFP often do not seek medical attention, 

especially in places where CFP is well known to locals. However, even if medical help is sought, healthcare 

professionals may not recognize the disease or report it to health authorities. 

Keywords: ciguatera, cfp, intoxication, toxin. 

 

 

33.УЧАСТИЕ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР В ХОДА НА ВИРУСЕН ХЕПАТИТ А В ДЕТСКА 

ВЪЗРАСТ 

 

Валери Велев
1
, Методи Попов

1
, Лъчезар Томов

2
, Ралица Йорданова

1
, Мария Павлова

3
, Елица 

Голкочева-Маркова
4
  

  

 

1. Болница по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Ив.  Киров“, Медицински университет – 

София. 

2. Катедра по информатика, Нов Български университет 

3. Отдел Микробиология, НЦЗПБ – София 

4. Отдел Вирусология, НЦЗПБ - София 

 

Цел. Да изследваме връзката между промените в стената на жлъчния мехур (GB) и хода на остър 

хепатит А (AHA) при деца. Материали и Методи. Проучихме 75 деца с  AHA чрез клинични, 

серологични, биохимични методи и абдоминална ехография. Резултати. Всички деца имат повишени 

нива на AST и ALT. Само две деца имат нормални нива на билирубин, другите имат повишени общ и 

директен билирубин. 29 (38,7%) деца са имали видимо засягане на GB със сгъстяване на стената над 3 

mm. Шест деца отговаряха на нашите критерии за остър акакулозен холецистит. Заключение. Според 

нашите данни няма ясна връзка между удебелената стена на GB и нивата на AST и ALT, но има 

значителна връзка с повишените нива на общия и директен билирубин (p <0,05). Подобна връзка беше 

установена и по отношение на престоя в болница - средно с 3,5 дни повече при деца с удебелена стена 



 

 

18 Национален Конгрес по Клинична микробиология и инфекции, София, Парк Хотел Москва, 30.09.-

02.10.2020 г.  

 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ 3 

99 
 

на GB. Във всеки случай на AHA трябва да се извърши ехографско изследване. 

Ключови думи: хепатит А, жлъчен мехур, акалкулозен холецистит 

 

Тази работа е финансирана чрез „ГРАНТ 2020“, Договор № Д -94/24.06.20 г. - СМН, МУ – София. 

 

 

33.INVOLVEMENT OF THE GALLBLADDER IN THE COURSE OF VIRAL HEPATITIS A IN 

CHILDHOOD 

 

Valeri Velev
1
, Metodi Popov

1
, Luchesar Tomov

2
, Ralica Yordanova

1
, Maria Pavlova

3
, Elica Golkocheva-

Markova
4
 

 

1. University Hospital for Infectious and Parasitic Diseases “Prof. Iv. Kirov”, Medical University of Sofia  

2. Department of Informatics, New Bulgarian University   

3. Department of Microbiology, NCIPD – Sofia 

4. Department of Virology, NCIPD – Sofia 

 

Objective. to study the relationship between changes in the gallbladder (GB) wall and the course of hepatitis 

A (АНА). Material and Methods. We studied 75 children with AHA by clinical, serological, biochemical 

methods and abdominal ultrasound (US). Results. All children had elevated AST and ALT levels. Only two 

children had normal bilirubin levels, the others had elevated total and direct bilirubin. 29 (38.7%) children had 

visible involvement of the GB with wall thickening of above 3 mm. Six children met our criteria for acute 

acalculous cholecystitis. Conclusion. According to our data, there is no clear relationship between the 

thickened wall of the GB and the AST and ALT levels, but there is significant relationship with the elevated 

levels of total and direct bilirubin (p < 0.05). A similar relationship was also found with regard to hospital stay 

- on average, by 3.5 days more in children with thickened GB wall. US examination should be carried out in 

each case of AHA.  

Keywords: hepatitis A, gallbladder, acalculous cholecystitis  

 

This work is funded by “ GRANT 2020”, Contract № Д -94 / 24.06.20 - SMN, MU - Sofia.  

 

 

34.ИМУНОФЕНОТИПНИ МАРКЕРИ НА ИМУНОЛОГИЧНО ОСТАРЯВАНЕ 

 

Яна Тодорова
1
, Радослава Емилова

1
, Веселина Колева

2
, Мария Николова

1 

 
1 
Национална референтна лаборатория по имунология, НЦЗПБ, София 

2 
Клинична лаборатория, МБАЛ “Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница” София 

 

Въведение: Увеличената продължителност на живот в световен мащаб не означава непременно и по-

добро здраве. Възрастово-обусловените нарушения на функциите на имунната система са свързани със 

значително по-висока честота на хронични, туморни и тежко протичащи инфекциозни заболявания в 

напреднала възраст. Редица фактори (стрес, замърсяването на околната среда, небалансирано хранене, 

неправилна употреба на антибиотици и имуностимулатори) водят до преждевременно остаряване на 

имунната система. 

Цел: Целта на проучването е да се направи оценка на основните Т-клетъчни субпопулации при 

клинично здрави лица в активна възраст. 

Материали и методи: Анализирани са кръвни проби от 47 клинично здрави лица (29 жени и 18 мъже) 

на възраст от 20 до 65 г. (средно 39), набирани при профилактични прегледи по липса на 

анамнестични данни за хронично заболяване, прием на имуномодулиращи медикаменти, патологични 

отклонения в ПКК, биохимичния статус и стойностите на CRP, както и липса на данни за HIV, активна 

HSV, EBV и CMV инфекция, индекс на телесна маса >30, алкохолизъм и други зависимости. 

Флоуцитиметрично са определени процентното разпределение на наивни (CD45RO-CD27+), паметови 

(CD45RO+CD27-) и фекторни (CD45RO-CD27-) CD4 и CD8, проапоптотични CD8 (CD57+CD28-), 
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двойно негативни (DNT) и двойно позитивни (DPT) Т лимфоцити. Степента на имунна активация е 

определена по количествената експресия на CD38 върху CD4 и CD8 Т лимфоцити. (FACSCanto II, 

FACSDiva 6.1.2). 

Резултати: Намален дял на наивните CD4 T лимфоцити се установи при 13,6% от изследваните лица, 

като при 66% от изследваните проби това бе свързано и с намален CD4/CD8 индекс (<0.9). При 20% се 

регистрира повишен дял проапоптотични CD8 (CD57+CD28-), а при 24% - отклонение от граничните 

стойности за DNT или DPT Т. Повишени нива на имунна активация (CD38ABC) се наблюдаваха както 

при CD4+, така и при CD8+ T лимфоцити (съответно 9 % и 11%). Не се установиха значими разлики в 

изследваните показатели между мъже и жени. 

Заключение: Получените от нас резултати, макар и върху малък брой клинично здрави лица в активна 

възраст, са индикация за преждевременно имунно остаряване при значителен дял от изследваните. 

Благодарности: Това проучване е финансирано от ФНИ по проект КП-06-Н33/17 21.12.2019г. 

 

Ключови думи: Т-лимфоцити, имунологично остаряване 

 

 

 

34.IMMUNOPHENOTYPIC MARKERS OF IMMUNOSENESCENCE 
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Introduction: Over the last decades an increased life expectancy is observed worldwide. An increased life 

span does not necessarily imply a better quality of life. Older age correlates with a higher frequency of 

chronic, degenerative and tumor diseases. A number of modern lifestyle features such as: stress, 

environmental pollution, unhealthy nutrition, improper use of antibiotics and immunostimulants lead to 

premature ageing of the immune system. 

Aim: The aim of the study is to evaluate the basic T-cell subpopulations in clinically healthy subjects in active 

age. 

Materials and methods: Peripheral blood samples from 47 healthy subjects (29 female and 18 male) aged 20 

to 65 (mean 39) were analyzed. The participants were enrolled during prophylactic examination with the 

following exclusion criteria: anamnestic data for chronic diseases; pathological abnormalities in complete 

blood count, biochemical status and C-reactive protein; systemic uptake of drugs with an immunostimulatory 

or immunosuppressive effect. All of them had no evidence of HIV, active HSV, EBV and CMV infection, 

body mass index> 30, alcoholism, and other addictions. Multicolor flow cytometry was used to evaluate the 

proportions of CD4 and CD8 naive (CD45RO-CD27+), memory (CD45RO+CD27-), effector (CD45RO-

CD27-); proapoptotic CD8+ (CD57+CD28-), double negative (DNT) and double positive (DPT) T cells. The 

degree of immune activation is determined by the quantitative expression of CD38 on CD4 and CD8 T 

lymphocytes. (FACSCanto II, Facscanto 6.1.2). 

Results: A decreased share of naive CD4 T lymphocytes was found in 13.6% of the participants and in 66% 

of them this was associated with a decreased CD4/CD8 index (<0.9). An increased proportion of proapoptotic 

CD8 (CD57 + CD28-) was observed in 20% and in 24% deviation from reference values for DNT or DPT T 

cells was registered. Elevated levels of immune activation (CD38ABC) were observed in both CD4+ and 

CD8+ T lymphocytes (9% and 11% respectively). No significant differences between males and females in 

the tested parameters were found.  

Conclusions: Our findings, although on a small number of clinically healthy individuals in active age, are 

indicative of premature immune ageing in a significant proportion of tested persons. 

Acknowledgement: This work is supported by research grant КП-06-Н33/17 21.12.2019, Bulgarian National 

Science Fund 

Key words: T cells; Immunosenescence 
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35.ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАНЕ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА  НА  AQUATAIN DROPS 

СРЕЩУ КОМАРИ 

 

Н.Миткова, С. Буковска 

 

Национален център по заразни и паразитни болести, София 

 

Въведение: Физичният метод за контрол на комари може да бъде използван самостоятелно или 

като част от интегрирания вектор контрол. Развитието на резистентност на комарите срещу физичните 

средства, се счита като малко вероятно.  

Цел на настоящата работа е да се установи ефективността на Aquatain drops  - инсектицид с 

физико-механичен начин на действие срещу предимагиналните стадии на комарите. 

Материали и методи: Изпитаният продукт Aquatain drops е под формата на водо-разтворими 

касули, които съдържат силиконова течност на базата на веществото полидиметилсилоксан. Приложен 

директно във водата, продуктът образува върху повърхността фин филм, който блокира достъпа на 

атмосферен кислород до ларвите и какавидите на комарите.  

При опита са използвани ларви II-III възраст и какавиди на комари от вида Aedes aegypti, отглеждани 

лабораторно. Проведени са шест повторения при  заложена една контрола. Всички проби и 

контролата, съдържащи  по 50 броя ларви и 10 броя какавиди, са поставени в кафези покрити с марля.  

Резултати и обсъждане: При приложение 4 таблетки/1 кв. метър застояла вода повърхност, по 

препоръка на производителя, при опита е отчетена  100 % смъртност на какавидите на 24-ия час и 

100% смъртност на ларвите на 72-ия час. 

Контролата е наблюдавана до 72-ия час, като е отчетена 0% смъртност при какавидите и 4% смъртност 

при ларвите. 

Продуктът Aquatain drops показа добра ефективност срещу комари при лабораторното изпитване, и би 

могъл да се прилага успешно и в практиката.  

Ключови думи: силиконова течност, комари, ефективност 

 

 

35.LABORATORY TESTING OF AQUATAIN DROPS EFFECTIVENESS AGAINST 

MOSQUITOES 

 

N. Mitkova, Sf. Boneva-Bucovska 

 

National Centre of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia 

 

Introduction: Physical method for control of mosquitoes may be used in 

isolation or as a component of integrated vector control. In general, mosquitoes are considered unlikely to 

develop resistance to physical control techniques. 

The aim of the study is to determine effectiveness of Aquatain drops  - insecticide with physical-

mechanic mode of action against mosquito`s premature stages. 

Materials and  methods: Aquatain drops is product in water-soluble capsules that contain a silicone-

based liquid  (polydimethylsiloxane). Applied directly in the water, the product forms a thin film over the 

surface of the water which prevents the larvae and pupae from taking in the oxygen from the atmosphere. 

Larvae II-III stages and pupae of Aedes aegypti, laboratory strain, were used for the testing. The 

experiment included six samples and a control. Each of the samples and the control contained 50 larvae and 

10 pupae. They were placed in cages covered with a gauze. 

Results and discussion: At the application rate 4 capsules per square metre of stagnant water surface, 

according manufacturer`s instruction, the  results were: 100%  mortality of pupae at the 24th hour and 100% 

mortality of larvae at the 72nd hour after the treatment. 

The control was observed until the 72nd hour. The mortality of pupae was 0% and the mortality of larvae was 

4%. 

The product Aquatain drops provided a good effectiveness against mosquito`s premature stages and it may be 



 

 

18 Национален Конгрес по Клинична микробиология и инфекции, София, Парк Хотел Москва, 30.09.-

02.10.2020 г.  

 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ 3 

102 

 

used successfully in the practice.  

Keywords: silicone-based liquid, mosquitoes, effectiveness 

 

 

36.КРИМСКА-КОНГО ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА (ККХТ) В КЪРЛЕЖИ ОТ РОД HYALOMMA 

В БЪЛГАРИЯ 

 

Е. Панайотова, И. Христова 

Национален Център по Заразни и Паразитни Болести, София 

 

Въведение. Кримската-Конго хеморагична треска (ККХТ) е тежко вирусно заболяване с висок 

леталитет и природо-огнищен характер. Вирусът, принадлежащ към семейството на Бунявирусите, се 

предава чрез кърлежи, като основен вектор са кърлежите от род Hyalomma. България е ендемична за 

инфекцията и ежегодно се регистрират случаи, някои от които с летален изход. През последните 

години болшинството от случаи на ККХТ в страната произхождат от областите Кърджали и Хасково. 

Цел. Уточняване разпространението на вируса на ККХТ в кърлежи от род Hyalomma в 

ендемичните райони.  

Материали и методи. Изследвани бяха 263 възрастни кърлежа  от вида Hyalomma marginatum, 

от областите Кърджали и Хасково. Кърлежите бяха разпределени в пулове според район и пол, между 

2 и 4 в пул. Хомогенизацията беше направена с помощта на циркониеви перли (0.5мм) в 

хомогенизатор BeadBug Homogenizer (Benchmark scientific), а за екстракцията на РНК използвахме 

търговски кит QIAamp Viral RNA Mini Kit (Qiagen). С помощта на real-time RT-PCR потърсихме РНК 

на вируса. 

Резултати и изводи. Генома на вируса на ККХТ открихме в  15 (5.7%) от изследваните 263 

кърлежа. Всяка от положителните проби произхождаше от област Кърджали. Заразеността на 

кърлежите в тази област е висока, необходими са допълнителни проучвания както сред векторите 

кърлежи, така и сред резервоарите животни на вируса, за подобряване на надзора на тази инфекция.  

 

Ключови думи: Кримска-Конго хеморагична треска, кърлежи, qRT-PCR 

 

 

36.CRIMEAN-CONGO HAEMORRHAGIC FEVER VIRUS (CCHFV) IN HYALOMMA TICKS IN 

BULGARIA 

 

E. Panayotova, I. Christova 

 

National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia 

 

Introduction. Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF) is an acute natural focal viral disease, 

characterized by a high mortality rate. The virus belongs to the Bunyaviridae family, it is tick-borne and has 

Hyalomma ticks as its primary vector. CCHF is endemic in Bulgaria and human cases are registered every 

year, some of which fatal. In the past few years the majority of the cases came from the districts Kardzhali and 

Haskovo.  

Goal. To specify the circulation of CCHFV in Hyalomma ticks in endemic areas of Bulgaria.  

Materials and methods. A total of 263 adult Hyalomma marginatum ticks from Kardzhali and 

Haskovo districts were tested for CCHFV. The ticks were grouped in pools, according to their respective 

region and sex, with 2-4 ticks in each pool. Zirconium beads were used for tick homogenization in BeadBug 

homogenizer (Benchmark scientific). QIAamp Viral Rna Mini Kit (Qiagen) commercial kit was used for RNA 

extraction. Real-time RT-PCR was performed for CCHFV RNA detection.  

Results and conclusions. RNA of CCHFV was found in 15 (5.7%) of the tested 263 ticks. Each of the 

positive samples came from Kardzhali district. This infection rate is high for this district, making additional 

research needed, regarding both the tick vectors and the animal reservoir species and thus improving the 

disease monitoring in the country.  

Keywords: Crimean-Congo haemorrhagic fever, ticks, qRT-PCR 
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37.ЛАЙМСКА НЕВРОБОРЕЛИОЗА 

 

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

 

НЦЗПБ, НРЛ Кърлежово/векторно преносими инфекции, листерии и лептоспири 

 

Ключови думи: Лаймска невроборелоза 

Невроборелиозата е късна проява на Лаймска болест с неврологична симптоматика. От средата на 

2018 година тя е включена самостоятелно в списъка на Европейската Комисия за инфекциозни 

заболявания, подлежащи на епидемиологичен надзор в ЕС. 

Цел: Анализ на данни и резултати от изследвани двойки проби серуми и ликвори за наличие на 

специфични антитела срещу причинителите на Лаймска болест (B. burgdorferis.l.) за периода 2018-

2019. 

Материали/методи: За обсъждания периодматериали на 152 пациенти – ликворни пробии двойки 

серум-ликворса тествани чрез ELISA метод с търговски кит (Еuroimmun, Germany). 

Резултати: Наличие на специфични антитела от клас ИгМ и/или ИгГ е установено при 24 (15,7 %) от 

изследваните материали, съответно при 15 (62,5%) ИгМ и ИгГ, при 5 (20,8%) ИгГ и при 4 (16,6%) ИгМ 

антитела.Категоричното лабораторно потвърждение на невроборелозата е затруднено, поради 

необходимостта да се отграничи наличието на интратекална синтеза на антитела от пасивното им 

преминаване от кръвния поток (антитяло индекс). За целта е необходимо да бъдат тествани 

едновременно двойка проба серум и ликвор. В случая положителен антитяло индекс е установен при 

19 (79,1%) от положителните ликворни проби. От разпределението на пациентите по възраст и пол се 

вижда, че броят назасегнатите мъже е два пъти по-голям от този на жените – съответно 16 (66,6%) и 8 

(33,3%), а по отношение на възрастовите групи, най-голям е броят на пациентите в групите 60-69г. – 8 

(33,3%) и 50-59г. – 4 (16,6%), а останалите са съответно: 10-19г. – 2 (8,3%), 20-29 г. – 2 (8,3%), 30-39 г. 

- 1(4,1%), 40-49 г. – 2 (8,3%), 70-79 г. – 3 (12,5%), 80-89 г. – 2 (8,3%).  

Заключение:Анализът на наличните данни показва възможности за бъдещи проучвания, както по 

отношение на диагностичните възможности и прилаганите методи, така и единпо-систематичен 

подбор на материали от пациенти, суспектни за Лаймска невроборелиоза. 

 

 

37.LYME NEUROBORRELIOSIS 

 

I. Trifonova, I. Christova, Е. Panayotova, Т. Gladnishka, V. Ivanova 

 

NCIPD, NRL Vector-borne infections 

 

Key words: Lyme Neuroborreliosis 

Lyme neuroborreliosis is a late manifestation of Lyme disease with neurological symptoms. Since mid 2018, 

neuroborreliosis has been included in the updated list, issued from European Commission of communicable 

diseases to be covered by epidemiological surveillance in the EU.  

Aim: Analysis of data and results from serum/CSF samples, tested for specific antibodies against causative 

agent of Lyme borreliosis (B. burgdorferi s.l.) for 2018-2019 period.  

Materials/Methods: For the considered period, materials from 152 patients CSF and Serum/CSF samples are 

tested with commercial ELISA (Еuroimmun, Germany). 

Results: Presence of specific antibodies of IgM and/or IgG class is detected in 24 (15,7 %) of all tested 

materials, as follows 15 (62,5%) IgM and IgG, 5 (20,8%) IgG and 4 (16,6%) IgM antibodies.Laboratory 

confirmation of neuroborreliosis is difficult because of necessary to distinguish presence of intrathaecal 

antibody production from passive movement from bloodstream (antibody index). For that purpose the CSF 

and serum samples should be tested in parallel. We confirmed positive antibody index in19 (79,1%) of all 

positive samples. The distribution of patients by gender and age shows twice more affected male 16 (66,6%) 

against female 8 (33,3%), and highest affection in age groups 60-69 – 8 (33,3%) and 50-59 – 4 (16,6%). 

http://ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=94:karleji-infekcii&Itemid=1097&lang=bg
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Patients in other ages are: 10-19 – 2 (8,3%), 20-29 – 2 (8,3%), 30-39 – 1 (4,1%), 40-49 – 2 (8,3%), 70-79 – 3 

(12,5%), 80-89 – 2 (8,3%). 

Conclusions:The data analysis shows possibilities for further studies, both in terms of diagnostic options and 

methods used, as well as a more systematic selection of materials from patients suspected for Lyme 

Neuroborreliosis.  

 

 

38.ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЕТИОЛОГИЧНАТА СТРУКТУРА НА ИНВАЗИВНАТА 

ЛИСТЕРИОЗА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОД ОТ 6 ГОДИНИ, 2014-2019 Г. 

 

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

 

Национален Център по Заразни и Паразитни болести, София 

Национална референтна лаборатория по кърлежово/векторно преносими инфекции, листерии и 

лептоспири  

 

Ключови думи: листериоза, серогрупи, етиологична структура 

ВЪВЕДЕНИЕ: Листериозата е сред инфекциите с най-висок леталитет в България, което 

корелира с данните в европейските страни. През последните години в няколко европейски страни се 

съобщава за нарастваща честота на листериоза. Средната заболяемост в страната за проучвания период 

е 0,14/100 000. 

ЦЕЛ: Да се проучи разпространението на листерийните щамове, причиняващи инвазивна 

листериоза в България за периода 2014-2019 г. и да се анализира етиологичната структура на 

инфекцията. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: В НРЛ „Кърлежово/векторно преносими инфекции, листерии и 

лептоспири” за проучвания период бяха изследвани 36 щама за потвърждаване на вида и серогрупата 

листерия. Те бяха изпратени от 5 болници от страната и 6 от София.  

РЕЗУЛТАТИ: От изследваните 36 щама 20 бяха потвърдени като L. monocytogenes 4b, 13 бяха 

отнесени към L. monocytogenes 1/2а, два- към L. innocua и един – към L. welshimeri. Най-много щамове 

бяха потвърдени през 2014 г., където и многообразието беше най-голямо, а най-малко -през 2019 г. 

Преобладават щамовете изолирани от ликвор -20/36 (55,55%). От пробите от хемокултура бяха 

потвърдени  33,33% от щамовете, а от лохии - само 3 щама -8,33%. Тринадесет щама (13/36) бяха 

изпратени от Пловдив УМБАЛ „Св.Георги”, а 8 щама  от София, СБАЛАГ „Майчин дом”. 25% (9/36) 

от щамовете бяха доказани при новородени  и възрастни над 74г. (22%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Листерийната инфекция засяга основно новородени, бременни и възрастни с 

имунен дефицит. Профилактиката на заболяването следва да е насочена предимно към рисковите 

групи – бременни и хора с хронични, онкологични заболявания. От клинична гледна точка 

изолирането на патогена е предпоставка за точно епидемиологично изследване и в последствие 

стопиране на предаването на инфекцията. 

 

  

38.STUDY OF THE ETIOLOGICAL STRUCTURE OF INVASIVE LISTERIOSIS IN BULGARIA 

FOR A PERIOD OF 6 YEARS, 2014-2019. 

 

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

 

National Center for Infectious and Parasitic Diseases, Sofia 

National Reference Laboratory of vector borne infections, listeria and leptospires 

 

Keywords: listeriosis, serogroups, etiological structure 

INTRODUCTION: Listeriosis is among infections with the highest lethality in Bulgaria, which 

correlates with data in other European countries. An increasing incidence of listeriosis has been reported in 

several European countries in recent years. The average morbidity in the country for the study period is 

0.14/100,000. 



 

 

18 Национален Конгрес по Клинична микробиология и инфекции, София, Парк Хотел Москва, 30.09.-

02.10.2020 г.  

 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ 3 

105 
 

AIM: To study the distribution of Listeria strains causing invasive listeriosis in Bulgaria for the 

period 2014-2019 and to analyze the etiological structure of the infection. 

MATERIALS AND METHODS: 36 strains were investigated in the NRL “Vector-borne infections, 

listeria and leptospires” for confirmation of the species and the serogroup listeria. They were sent by 5 

hospitals in the country and 6 from Sofia town. 

RESULTS: Of the 36 strains tested, 20 were confirmed as L. monocytogenes 4b, 13 were identified as 

L. monocytogenes 1/2a, two - as L. innocua and one - as L. welshimeri. Most of the strains were confirmed in 

2014, where diversity was the highest, while it was the lowest in 2019. The strains isolated from CSF -20/36 

(55.55%) predominate. 33.33% of the strains were confirmed from hemoculture samples and from amniotic 

fluid only 3 strains -8.33% were confirmed. Thirteen strains (13/36) were sent from Plovdiv University 

Hospital "St. George", and 8 strains from Sofia, SBALAG "Mother's Home". 25% (9/36) of the strains were 

from newborns and adults over 74 years (22%). 

CONCLUSION: Listeria infection mainly affects newborns, pregnant women and adults with 

immune deficiency. Disease prevention should be targeted primarily at risk groups - pregnant women and 

people with chronic, oncological diseases. From a clinical point of view, isolation of the pathogen is a 

prerequisite for accurate epidemiological testing and limiting the spread of the infection. 

 

 

 

39.ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЗАРАЗЕНОСТТА НА КЪРЛЕЖИТЕ С BORRELIA BURGDORFERI, 

СВАЛЕНИ ОТ ПАЦИЕНТИ  ПРЕЗ 2016-2019 ГОДИНИ 

 

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

 

НЦЗПБ 

 

Ключови думи: Borrelia burgdorferi, PCR, кърлежи  

Цел: Да се проучи заразеността на изследваните в лабораторията кърлежи с Borrelia burgdorferi през 

2016-2019 г. 

Материали/методи: Изследвани бяха общо 7385 броя кърлежи, свалени от пациенти от цялата страна, 

съответно през 2016г. - 1158 бр., през 2017г. - 1895 бр., през 2018г. - 2347 бр. и през 2019г. - 1985 бр. 

Определени бяха до вид с помощта на определителя на Померанцев.  Проведохме nested PCR за 

доказване на два участъка от спейсърния регион между 5S и 23S на рРНК на Borrelia burgdorferi sensu 

lato. 

Резултати: С помощта на определителя установихме, че през различните години между 92-96% от 

кърлежите спадаха към вида Ixodes ricinus, а останалите 4-8% бяха от видовете Rhipicephalus 

sanguineus (1,5-3%), Dermacentor marginatus (1,5-3%), Rhipicephalus bursa (0,5-1%), Hyalomma 

marginatum (0,25-0,5%) и Haemaphysalis punctata (0,25-0,5%). С PCR получихме данни за 21,03% 

(184/875) заразеност на кърлежите от град София през 2016г., 20,70% (249/1203) заразеност през 

2017г., 9,47% (155/1636) заразеност през 2018г. и 22,47% (387/1722) заразеност през 2019г. Средно за 

страната през 2016г. заразеността възлизаше на 16,67% (193/1158), през 2017г. - 21% (398/1895), през 

2018г. - 9,85% (224/2275) и през 2019г. - 25,14% (499/1985). 

Заключение: PCR данните показаха най-нисък процент на заразеност на кърлежите през 2018г., а най-

висок процент на заразеност през 2019г. С изключение на 2018г., беше наблюдаван непрекъснат ръст в 

броя и заразеността на изследваните нимфи.   

 

 

39.PCR STUDY ON TICKS REMOVED FROM PATIENTS OF THE COUNTRY IN 2016-2019 FOR 
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Key words: Borrelia burgdorferi, PCR, ticks 

Aim: To investigate the infections with Borrelia burgdorferi in ticks removed from patients in 2016-2019 

from different regions of the country. 

Materials/methods: A total of 7385 ticks were collected from patients all over the country: 1158 ticks in 

2016, 1895 ticks in 2017, 2347 ticks in 2018 and 1985 ticks in 2019. They were identified by Pomerantsev's 

identifier. Nested PCR were performed to detect two regions of the spacer region between 5S and 23S of 

Borrelia burgdorferi sensu lato rRNA. 

Results: It was found that in different years between 92-96% of the ticks belonged to the species Ixodes 

ricinus, and the remaining 4-8% were from the species Rhipicephalus sanguineus (1,5-3%), Dermacentor 

marginatus (1,5-3%), Rhipicephalus bursa (0,5-1%), Hyalomma marginatum (0,25-0,5%) and Haemaphysalis 

punctata (0,25-0,5%), using the identifier. PCR data for infestation of ticks from Sofia city were found in 

21,03% (184/875) of the samples in 2016, 20,70% (249/1203) of the samples in 2017, 9,47% (155/1636) of 

the samples in 2018 and 22,47% (387/1722) of the samples in 2019. The average infection rate was 16,67% 

(193/1158) in 2016 for the country, 21% (398/1895) in 2017, 9,85% (224/2275) in 2018 and 25,14% 

(499/1985) in 2019.  

Conclusion: PCR data showed the lowest tick infestation rate in 2018 and the highest infestation rate in 2019. 

There has been a steady increase in the number and contamination of the nymphs studied, with the exception 

of 2018. 

 

 

40.ЦЕЛОГЕНОМНО СЕКВЕНИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ РИФАМПИЦИН РЕЗИСТЕНТНИ 

ЩАМОВЕ M.TUBERCULOSIS COMPLEX 
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1) Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), гр. София 

2) Министерство на Здравеопазването на Република България 

3) Научен институт Сан Рафаеле, Милано, Италия 

 

Цел. Да се направи задълбочено охарактеризиране на изолираните в България Рифампицин 

резистентни щамове M.tuberculosis complex чрез целогеномно секвениране.  

Материали и методи. В рамките на тригодишен период (2017-2019) фенотипно потвърдените в НРЛ 

ТБ, НЦЗПБ рифампицин резистентни щамове, изолирани на територията на цялата страна, бяха 

секвенирани в института Сан Рафаеле, Милано в рамките на научния проект на ECDC EUSeqMyTB. 

Резултати. Като рифампицин резистентни бяха потвърдени клиничните изолати на 61 пациента. 

Секвенирането на целия геном (повече от 97%) ни даде многостранна информация за изследваните 

клинични изолати M. tuberculosis и за чувствителността им към повечето от противотуберкулозни 

лекарствени средства: рифампицин, изониазид, етамбутол, пиразинамид, флуорохинолони, 

инжекционните лекарствени средства от втори ред, линезолид, бедаквилин.  Резолюцията на 

епидемиологичните резултати е много голяма и едва 27 изолата бяха въвлечени в общо шест клъстера. 

Най-голямата група на трансмисия се състоеше от осем пациента.  

Заключение. Целогеномното секвениране има потенциала да даде с един анализ както диагностична, 

така и епидемична информация за изолирания щам.  

Ключови думи: секвениране, M. tuberculosis 
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2) Ministry of Health of Bulgaria 

3) San Raffaele Scientific Institute, Milan, Italy 

 

Aim. Characterization of Bulgarian rifampicin-resistant M. tuberculosis complex strains by whole-genome 

sequencing. 

Materials and methods. The phenotypically confirmed in NRL TB, NCIPD rifampicin resistant M. 

tuberculosis strains isolated in Bulgaria within a three-year period (2017-2019) were sequenced in San 

Raffaele Scientific Institute, Milan, Italy as part of the ECDC scientific project EUSeqMyTB. 

Results. The clinical isolates of 61 TB patients were confirmed as rifampicin resistant. The whole genome 

sequencing provided comprehensive information about the tested strains and the sensitivity to the majority of 

the antituberculosis drugs: rifampicin, isoniazid, ethambutol, pyrazinamide, fluoroquinolones, injectables 

second-line drugs, linezolid, bedaquilin. The resolution of epidemiological data was very high and only 27 

isolates have been grouped in six clusters. The largest group of transmission had eight patients. 

Conclusion.  Whole genome sequencing provides both diagnostic and epidemic information about the tested 

strain by a single analysis. 

Key words: sequencing, M.tuberculosis 

 

41.ПИРОСЕКВЕНИРАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНИ ЩАМОВЕ  MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

В БЪЛГАРИЯ 
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2) Ес Джи Пи Био Дайнамикс  ООД 

 

Ключови думи: пиросеквениране, M. tuberculosis, лекарствена резистентност  

 

Цел: Приложението на пиросеквенирането за откриване на мутации, свързани с резистентност към 

рифампицин, изониазид, флуорохинолони и инжекционни препарати на клинични изолати 

Mycobacterium tuberculosis. 

Материали и методи: Чрез пиросеквениране са изследвани 100 резистентни щама M. tuberculosis от 

цялата страна. Използван е теста MXDR-TB Pyrobett, разработен от Геномния институт на Сингапур, 

който едновременно открива мутации в 6 гена: rpoB, katG, inhA, ahpC, gyrA and rrs, свързани с 

резистентност към първи и втори ред противотуберкулозни лекарствени препарати. 

Резултати: В 96 щама е установена резистентност към рифампицин. Най- разпространената мутацията 

в rpoB гена е S531L в 85% от случаите. В 87 щама е установена резистентност към изониазид. 

Преобладават мутация C-15T в inhA гена в 63% и мутация S315T в katG гена в 28%.  

Флуорохинолонова резистентност е открита при 19 щама, като при 68% е в резултат на мутация А90V 

в gyrA. При 6 щама е установена резистентност към инжекционни препарати втори ред, дължаща се на 

мутация А1401G в rrs гена. 

Заключение: Използвания тест MXDR-TB Pyrobett е real time пиросеквенираща технология за бързо и 

ефективно откриване на мутации, свързани с лекарствена резистентност на клинични изолати 

Mycobacterium tuberculosis. 

 

 

41.PYROSEQUENCING OF DRUG RESISTANT  MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS STRAINS 
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Purpose: The use of pyrosequencing to detect mutations associated, with resistance to rifampicin, isoniazid, 

fluoroquinolones and injectable drug of clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis. 

Materials and methods: Pyrosequencing was performed on the 100 resistant M. tuberculosis strains from all 

over the country. The MXDR-TB Pyrobett test was developed by the Genome Institute of Singapore. It 

simultaneously detects mutations in 6 genes: rpoB, katG, inhA, ahpC, gyrA and rrs, which confer drug 

resistance to the first-line and the second-line drugs. 

Results: In 96 strains was found resistance to rifampicin. The most prevalent mutation in the rpoB gene is 

S531L in 85% of cases. In 87 strains was found resistance to isoniazid. The predominant mutation in the inhA 

gene is C-15T (63%) and the predominant mutation in the katG gene is S315T (28%). Fluoroquinolone 

resistance was detected in 19 strains. Мutation A90V in the gyrA gene was detected in 68%. Six strains 

showed resistance to injectable drug preparations due to the A1401G mutation in the rrs gene. 

Conclusion: The MXDR-TB Pyrobett test is a real time Pyrosequencing for the rapid and effective detection 

mutations associated with resistance to drug of clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis. 

 

 

42.ГЕОГРАФСКО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ НА НЯКОИ ВИДОВЕ 

НЕТУБЕРКУЛОЗНИ МИКОБАКТЕРИИ  

 

Ю. Атанасова, А. Байкова С. Йорданова, Е. Бачийска 

 

Национален център по заразни и паразитни болести 
 

Ключови думи: НТМ, LPA 

Цел: да се оцени степента и видовото разнообразие на изолираните нетуберкулозни микобактерии 

(НТМ) от пациенти на територията на страната, да се опишат географските различия и да се оцени 

клиничното значение на микобактериозите причинени от тях. 

Материали и методи: Проучени бяха всички изолирани НТМ щамове в периода 2010-2017г. на 

територията на цялата страна. Видовата идентификация беше осъществена в НРЛ ТБ, НЦЗПБ чрез 

методите на линейната хибридизация.  

Резултати: Изследвани са белодробните НТМ изолати на 586 души. Сред тях петте най-често 

изолирани видиве са M. gordonae, MAC, M. lentiflavum,, M. fortuitum и M. chelonae-abscessus groups. 

Наблюдава се значителна разлика във видовото разнообразие и честотата на изолация на НТМ 

видовете между столицата и останалата част на страната. Честотата на изолация на НТМ видове се 

увеличава през периода на изследването. 

Заключение: В страната не винаги се прилагат микробиологичните критерии на Американското 

торакално общество (ATS) за диагностициране на микобактериозите. Поради тази причина 

определянето на клиничното значение на нетуберкулозните микобактерии в България е трудно. 

 

Благодарности: Това проучване бе проведено благодарение на предоставените консумативи, 
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Purpose of the study: to estimate the isolation rate of NTM species from patients on the territory of the 

country, record geographical differences, and assess the burden of NTM disease. 

Materials and Methods: study on all patients in the country covered by TB laboratories nationwide with an 

isolated NTM strain in the period 2010-2017. DNA extraction from of strain from solid or liquid media 

followed by molecular identification by LPA 

Results: 586 pulmonary NTM isolates were examined. Among them, the five most commonly isolated NTM 

complexes or species are M. gordonae, MAC, M. lentiflavum, M. fortuitum, and M. chelonae-abscessus 

groups. There is a significant difference in species diversity and frequency of isolation of NTM species 

between the capital and the rest of the country. NTM isolation frequency increased during the study period 

Conclusion: In the country, the microbiological criteria of the American Thoracic Society (ATS) for the 

diagnosis of mycobacteriosis are not always applied. Therefore, it is difficult to determine the clinical 

significance of nontuberculous mycobacterial species in Bulgaria 

 

Ackowledgement: This work was supported by grant ДН13/4 15.12.2017 of National Science Fund, Bulgaria 

 

 

 

43. КОМБИНИРАНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА TH1/TH17/TREG РАЗГРАНИЧАВА ОТДЕЛНИ 

ФАЗИ ОТ ИНФЕКЦИЯТА С МТВ 
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Цел: Съвременните интерферон гама-базирани тестове (IGRA), използвани широко за 

установяване на инфекция с M. Tuberculosis (MTB), са с ниска клинична  и прогностична стойност. 

Оценихме доколко използването на комплексен панел от цитокини спомага за разграничаване на 

латентната от активна фаза на инфекцията. 

Материал/методи: Сравнени са проби от периферна кръв на пациенти с микробиологично 

потвърдена активна туберкулозна инфекция (ATB, n=13), безсимптомни QFT(-) контактни лица 

(HC, n=9) и прясно инфектирани индивиди (QFT+RC,n=12). Концентрациите на IFNɣ, TNFα, IL-2, 

IL-17, IL-6, и  IL-10  са определени флоуцитометрично (CBA, BD Biosciences) след 18 ч. 

стимулация с CD4- и CD8-специфични MTB пептиди (Quiagen) или с ФХА, успоредно с процента 

на Th17- специфични Treg (CD196+CD39+CD127-CD25
hi

CD4 T, FACSCanto II and Diva 1.6.2). 

Резултати: В сравнение с QFT (-) НC, QFT+RC се отличаваха с висока ТВ-специфична продукция 

(средна, pg/ml) на IL-17: 738 vs.122, Th1 цитокини (IFNγ+TNFα+IL-2): 69 vs. 177, и 

провъзпалителен IL-6: 5296 vs. 2466, p<0.05 за всички сравнения. Контактните имаха балансиран 

Th1/Th17 профил (0,3 vs. 0,5) и запазен цитокинов потенциал в отговор стимулация с ФХА (p>0.05 

за всички сравнения). В сравнение с QFT+RC, при АTB липсваше продукция на IL-17, а на IL-2 

намаляваше значимо (8,2 с/у 35,2), едновременно с нарастване нивата на TNFα (278 с/у 78) и IL-

10 (7,13 с/у 1,54). Този дисбаланс съответстваше на установеното значимо нарастване на 

индуцирани Th17- специфични Treg с висок инхибиращ потенциал (10.8% с/у 6.38%, p<0.05). 

Заключение: Ограничаването на MTB инфекцията, заедно с IFNγ и IL-2, изисква балансирана 

секреция на IL-17. Неконтролираната МТВ инфекция се характеризира с превалиране на Th1 над 

Th17-ефектори, в резултат от CD39+Treg- медиирана инхибиция. Оценката на комбинирания 

Th1/Th17/Treg профил може да подобри мониторирането на лицата с МТВ инфекция. 

Ключови думи:  MTB, cytokine profile, Th17/Treg 

Благодарности: Това проучване е финансирано от ФНИ по  проект ДН13/1/14.12.2017 
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Aim. Contemporary interferon gamma-release assays (IGRAs) widely used for diagnosis of 

M. tuberculosis (МТВ) infection are of low clinical and prognostic value. We evaluated the relevance 

of a multi-cytokine profile for discrimination between latent and active tuberculosis (TB). 

Material/Methods. Peripheral blood samples from patients with microbiologically confirmed active TB 

(ATB, n=13), were compared to asymptomatic household contacts (HC, QFT-, n=9), and recent 

convertors (RTC,QFT+, n=12). Concentrations of IFNɣ, TNFα, IL-2, IL-17, IL-6, and IL-10 were 

determined after 18h stimulation with CD4 and CD8-specific MTB peptides (Quiagen), or PHA, by 

flow cytometry (CBA, BD Biosciences) in parallel with the share of Th17-specific Treg 

(CD196+CD39+CD127-CD25
hi

CD4 T, FACSCanto II and Diva 1.6.2). 

Results. As compared to QFT(-) HC, QFT(+) RC were distinguished by elevated TB-specific production 

(average, pg/ml) of Il-17: 738 vs.122, Th1 (IFNγ+TNFα+IL-2) cytokines: 69 vs. 177, and pro-

inflammatory IL-6: 5296 vs. 2466, p<0.05 for all comparisons. All  recent contacts had a balanced 

Th1/Th17 production (0,3 vs. 0,5), and preserved cytokine potential in response to PHA (p>0,05 for 

all). As compared to QFT(+)RC, ATB was marked by the disappearance of IL-17, decreased IL-2 (8,2 

vs. 35,2), and increased TNFα (278 vs.78) and IL-10 (7,13 vs. 1,54) levels. These defects corroborated 

with a significantly increased share of induced Th17-specific Treg with high inhibitory activity (10.8% 

vs.6.38%, p<0.05). 

Conclusion. MTB containment requires IL-17 alongside with IFNγ and IL-2; uncontrolled MTB 

activity is associated with prevalence of Th1 to Th17 effectors, the latter paralyzed by a growing 

CD39+Treg subset. Combined Th1/Th17/Treg evaluation could improve the monitoring of MTB-

infected patients. 

Key Words: MTB, cytokine profile, Th17/Treg 
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44. АНТИМАЛАРИЙНА ХИМИОПРОФИЛАКТИКА СРЕД БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С 
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На фона на постоянните, но до момента неуспешни опити да бъде създадена противомаларийна 

ваксина, антималарийната химиопрофилактика засега е единствената възможност за лицата пътуващи 

в тропически страни да се предпазят от заболяване.                                             

 Цел на настоящото проучване е да направи анализ на честотата на прием на антималарийна 

химиопрофилактика сред български граждани, завърнали се болни от малария от тропически страни и 

на предимствата и недостъците на препоръчаните от СЗО лекарствени средства за провеждане на 

антималарийна химиопрофилактика.    
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Материали и методи. Проучени бяха ежегодните бюлетини на СЗО за рарзпространението на 

маларията и препоръките за противомаларийна химиопрофилактика към пътуващите в ендемични 

райони. Ползвана бе информация от карти за   епидемиологично проучване на лица с внесена малария 

регистрирани през периода 2000-2015г. Използвана беше и информация за клинико-фармакологичните 

свойства на медикаментите препоръчани от СЗО за антималарийна химиопрофилактика в райони, 

където има резистентност към Chloroquine: на Pfizer Labs за Vibramycin (doxycycline); на 

GlaxoSmithKline за Malarone (atovaquone and proguanil hydrochloride) и на Roche за Lariam (mefloquine 

hydrochloride).   

Резултати. Болшинството от българите с внесена малария не са приемали антималарийна 

химиопрофилактика - 101 (82.1%) от общо 123 лица.   От медикаментите препоръчани 

от СЗО за антималарийна профилактика с най-сериозни възможни странични ефекти е mefloquine 

hydrochloride: главоболие, депресия, халюцинации, гърчове. Възможни странични ефекти на 

doxycyclin са гастроинтестинални смущения, езофагит, фоточуствителност. Като цяло страничните 

ефекти на atovaquone and proguanil hydrochloride са редки, или много леко изразени. В някои случаи 

причинява завишаване на чернодробните ензими. 

Заключение. Голям брой пътуващи към ендемични райони не приемат противомаларийни 

средства поради страх от възможни странични ефекти на медикаментите. Антималарийната 

химиопрофилактика не дава 100% гаранция, че ако човек е ухапан от заразен комар няма да се 

разболее, но гарантира минимализаране на клиничните последствия – развитие на усложнения и 

летален изход.     

Ключови думи: химиопрофилактика, mefloquine hydrochloride, doxycyclin, atovaquone and 

proguanil hydrochloride 
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On the background of persistent but unsuccessful attempts to create an anti-malarial vaccine, antimalarial 

chemoprophylaxis is the only way for people traveling to tropical countries to protect themselves from the 

disease.       

 Aim of this study is to analyze the frequency of intake of antimalarial chemoprophylaxis among 

Bulgarian citizens who have returned from malaria from tropical countries and the benefits and disadvantages 

of WHO-recommended antimalarial chemoprophylaxis drugs.       

 Materials and methods. WHO Annual Bulletin on malaria proliferation and recommendations for 

antimalarial chemoprophylaxis for travelers in endemic areas were examined. Information was obtained also 

from epidemiological survey cards of persons with imported malaria registered during the period 2000-2015. 

Information was also used on the pharmacological properties of the medicines recommended by the WHO for 

antimalarial chemoprevention in areas with Chloroquine resistance: Pfizer Labs for Vibramycin 

(doxycycline); GlaxoSmithKline for Malarone (atovaquone and proguanil hydrochloride) and Roche for 

Lariam (mefloquine hydrochloride).       

 Results. The majority of Bulgarians with imported malaria  did not take antimalarial 

chemoprophylaxis - 101 (82.1%) out of 123 people.       Of the 

medications recommended by WHO for antimalarial prophylaxis with the most serious possible side effects is 

mefloquine hydrochloride: headache, depression, hallucinations, seizures. Possible side effects of doxycyclin 

are gastrointestinal disorders, esophagitis, photosensitivity. In general, the side effects of atovaquone and 

proguanil hydrochloride are rare or very mild. In some cases, it causes an increase in liver enzymes.    

 Conclusion. A large number of travelers to endemic areas do not take antimalarials for fear of 

possible side effects of medication. Antimalarial chemoprophylaxis does not give a 100% guarantee that if a 

person is bitten by an infected mosquito it will not become ill, but it guarantees minimization of the clinical 
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consequences - the development of complications and death.  

 Keywords: chemoprophylaxis, mefloquine hydrochloride, doxycyclin, atovaquone and proguanil 

hydrochloride           
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ЛАЙШМАНИОЗА КАТО АЛТЕРНАТИВА НА КЛАСИЧЕСКИТЕ МИКРОСКОПСКИ 

МЕТОДИ: ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
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Цел: Според алгоритъма на европейското бюро на СЗО (2017) за диагностика на висцерална 

лайшманиоза (ВЛ), диагнозата може да се счита за дефинитивна при наличие на клинични данни и 

положителни резултати от бърз имунохроматографски тест и последващо серологично изследване в 

ЕЛИЗА. Поради неинвазивния характер на двете диагностични методики си поставихме за цел да 

установим практически ефективността на диагностичния алгоритъм. 

Материали/Методи: За целите на проучването са използвани имунохроматографски и 

серологични методи за първична диагностика, както и морфологични и PCR, като потвърдителни. 

Всички диагностични процедури са извършени в НРЛ „Диагностика на паразитозите“, НЦЗПБ. 

Използвани са също анамнестични, клинични и параклинични данни. 

Резултати: Дете на 9 г., с фебрилитет, анемия и спленомегалия от м. декември 2019 г., през 

м.януари 2020г. е хоспитализирано в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, с първоначална диагноза 

автоимунна хемолитична анемия. Поради съмнение за ВЛ и спешността на състоянието, първоначално 

са извършени бърз имунохроматографски тест за детекция на rK39 – антиген на Leishmania spp. и 

серологично изследване в ЕЛИЗА. И в двата метода получихме положителен резултат, прие се 

диагнозата ВЛ и се започна лечение. При последвало микроскопско изследване на оцветен по 

Романовски-Гимза аспират от костен мозък, което се счита за „златен стандарт“ в диагностиката на 

висцералната лайшманиоза, се откриха амастиготни форми на паразита. С PCR се доказа наличие на 

специфична ДНК.  

Заключение: Независимо че заболяемостта от ВЛ в България се запазва относително ниска, и 

през последните години се регистрират единични случаи, тежестта на клиничните прояви и риска от 

смъртен изход са причина да се приеме, че навременната диагностика на ВЛ е решаваща за изхода на 

заболяването. Макар и единичен за момента, проучения от нас случай дава основание да считаме, че 

неинвазивните имунологични методи за диагностика на ВЛ са достатъчно сигурни за поставянето на 

етиологична диагноза. 

Ключови думи: висцерална лайшманиоза; диагностика, серопревалентност 
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Aim: According to the WHO European Bureau (2017) algorithm for the diagnosis of visceral 

leishmaniasis (VL), the diagnosis can be considered definitive in the presence of clinical data and positive 

results from a rapid immunochromatographic test and subsequent serological examination in ELISA. Due to 

the non-invasive nature of the two diagnostic methods, we set out to establish practically the effectiveness of 

the diagnostic algorithm. 

Materials/Methods: Immunochromatographic and serological methods for primary diagnosis, as well 
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as morphological and PCR, as confirmatory for the purpose of the study were used. All diagnostic procedures 

were performed at the NRL “Diagnosis of Parasitic diseases”, NCIPD. Anamnestic, clinical, and paraclinical 

data were also used. 

Results: A child aged 9 years with fever, anemia and splenomegaly since December 2019, in January 

2020 was hospitalized at the Queen Joanna - ISUL Hospital with an initial diagnosis of autoimmune 

hemolytic anemia. Due to suspected VL and the urgency of the condition, a rapid immunochromatographic 

test for the detection of rK39 antigen of Leishmania spp. and serological examination in ELISA was initially 

performed. In both methods we received a positive result, the diagnosis of VL was accepted and treatment was 

started. Subsequent microscopic examination of bone marrow aspiration, which is considered the "gold 

standard" in the diagnosis of visceral leishmaniasis, revealed amastigote forms of the parasite. PCR proved the 

presence of specific DNA. 

Conclusion: Although the incidence of VL in Bulgaria has remained relatively low, and in recent 

years there have been single cases, the severity of clinical manifestations and the risk of fatal outcome are the 

reason to believe that timely diagnosis of VL is crucial to the outcome of the disease. The presented case 

suggests that non-invasive immunological methods for the diagnosis of VL are effective enough to make an 

etiologic diagnosis. 

Keywords: visceral leishmaniasis; diagnosis, seroproprevalence  

 

 

46.ДЕТЕКЦИЯ НА TOXOPLASMA GONDII В КЛИНИЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 

РЕСПИРАТОРНИЯ ТРАКТ НА ИМУНОСУПРЕСИРАНИ ПАЦИЕНТИ ЧРЕЗ PCR. 
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Токсоплазмозата е космополитно разпространена паразитоза, която при първична инфекция на 

имунокомпетентни лица най-често протича асимптомно или със самоограничаваща се симптоматика, а 

в случаи на конгенитална токсоплазмоза и при компрометиран имунитет се развива тежко заболяване, 

често заплашващо живота на пациента. Причинител е интрацелуларния паразит Toxoplasma gondii.  

Цел на настоящото проучване е да се определи степента на разпространение на пулмонарна 

токсоплазмоза сред имунокомпрометирани пациенти.  

Материали и методи: В Националната референтна лаборатория „Диагностика на паразитозите“, 

НЦЗПБ са изследвани за наличие/отсъствие на ДНК на Toxoplasma gondii десет проби (индуцирана 

храчка) на имунокомпрометирани пациенти, суспектни за заболяването пневмоцистна пневмония. 

Таргетен ген за PCR анализът е 35 кратно повтореният ген B1 на Toxoplasma gondii. 

Амплификационният продукт е с големина ~ 115 н.д. 

Резултати: Девет от изследваните пациенти са HIV – позитивни, на възраст от 27 до 47 години, 

осем мъже и една жена. Един пациент, 15 годишно момче е с конгенитална агранулоцитоза, лекувана с 

имуносупресори. В четири от изследваните десет проби (от три HIV – инфектирани пациенти и 

момчето с агранулоцитоза) се откри ДНК на Toxoplasma gondii, като в две от тях установихме и 

наличие на и ДНК на Pneumocystis jirovecii.  

Заключение: Пулмонарната токсоплазмоза е втората най-разпространена форма на 

екстрацеребрална токсоплазмоза при имунокомпрометирани лица, с 40% смъртност без ранна 

диагностика и специфично лечение. Диагностицирането се затруднява допълнително от 

неспецифичните клинични и радиологични находки. Пулмонарната токсоплазмоза трябва да бъде 

включена в диференциалната диагноза при HIV – инфектирани пациенти с брой на CD4 клетките под 

100 клетки/µl, слаб или липсващ терапевтичен ефект на HAART, кашлица и белодробни инфилтрати. 

Ключови думи: пулмонарна токсоплазмоза, PCR, имуносупресирани пациенти 

 

 

46.DETECTION OF TOXOPLASMA GONDII IN PULMONARY SPECIMENS FROM 

IMMUNOSUPPRESSED PATIENTS BY PCR. 
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Toxoplasmosis is a widespread parasitic disease. In immunocompetent persons primary infection most 

often is as asymptomatic or with self-limiting symptoms. In cases of congenital toxoplasmosis and 

compromised immunity severe illness occurs, often threatening the life of the patient. The disease is caused by 

the intracellular parasite Toxoplasma gondii. 

Aim of the study was to determine the prevalence of pulmonary toxoplasmosis among 

immunocompromised patients. 

Materials and Methods: In the National Reference Laboratory "Diagnosis of parasitic diseases" at the 

NCIPD for the presence/absence of the Toxoplasma gondii DNA were examined ten samples (induced 

sputum) of immunocompromised patients suspected for pneumocystis pneumonia. Target gene for PCR 

amplification was 35-fold-repetative B1 gene of Toxoplasma gondii. The amplification product is ~ 115 bp. 

Results: Nine of the tested patients were HIV-infected, aged 27 to 47 years old (eight of them were male 

and one was female). One patient, 15-years old boy, was with congenital agranulocytosis treated with 

immunosuppressive drugs. In four from the ten samples (from three HIV-infected patients and the boy with 

agranulocytosis), Toxoplasma gondii DNA was detected, and in two of them Pneumocystis jirovecii DNA was 

also detected. 

Conclusion: Pulmonary toxoplasmosis is the second most common clinical form of extracerebral 

toxoplasmosis in immunocompromised persons, with up to 40% mortality in the absence of early diagnosis 

and specific treatment. In many cases the diagnosis is difficult due to nonspecific clinical and radiological 

findings. Pulmonary toxoplasmosis should be included in the differential diagnosis in HIV-infected patients 

with CD4 cell counts bellow 100 cells/µl, low or no therapeutic effect of HAART, cough and pulmonary 

infiltrates. 

Keywords: pulmonary toxoplasmosis, PCR, immunosuppressed patients 

 

 

47.ЦИСТИЦЕРКОЗАТА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2019 ГОДИНА 
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Цел на настоящото проучване е да се анализира динамиката на разпространението на 

цистицеркозата  сред населението на България, за периода от 2010 – 2019 година. 

Материали и методи. Анализът е изготвен на базата на лабораторни и клинични данни за 

пациенти със съмнение за цистицеркоза, преминали през ОПТМ към НЦЗПБ. 

Резултати. За проучвания от нас период, за цистицеркоза са изследвани 157 лица  от 31 

населени места в страната. От изследваните лица 10 са с положителен резултат и 9 с гранични 

стойности на специфичните антитела в ELISA (RIDASCREEN
®
 Taenia solium IgG). Трите области с 

най-голям брой изследвани лица в рамките на целия период са София - 57.9%, Пловдив - 8.9% и Варна 

– 5.2%. Най – голям брой случаи са регистрирани в София (70%). Изследваните лица от мъжки пол са 

87, от които 4.59 % с положителен резултат. При изследваните лица от женски пол (n = 70) наличие на 

специфични антитела установихме в 8.57% от тях. Разпределението по възраст показва значително по-

висок относителен дял изследвани от групата на възрастните (89.8%) спрямо групата на децата и 

подрастващите (10.2%). Най-висок процент изследвани лица има във възрастовите групи – над 65 г. 

(19.1%), 60-64 г. (12.7%) и 40-44 г. (11.5%), като във възрастовата група 40-44 г.  са 80% от лицата със 

серологично потвърдена диагноза цистицеркоза.  

Заключение. Данните от нашето проучване показват, че макар и спорадично случаи на 

цистицеркоза се регистрират в страната. Заболяването се среща предимно в Латинска Америка, Азия и 
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Африка, което обеснява и малкият брой пациенти с потвърдена диагноза цистицеркоза в България. От 

2010 г. до настоящия момент в страната не са регистрирани случаи на цистицеркоза при свинете 

преминали легализиран кланничен месодобив. 

Ключови думи. цистицеркоза; ELISA; специфични антитела 

 

 

47.CYSTICERCOSIS IN BULGARIA FOR THE PERIOD 2010 – 2019 
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The aim of the present study is to analyze the dynamics of the distribution of cysticercosis among the 

population of Bulgaria for the period 2010 - 2019. 

Materials and methods. The analysis was based on laboratory and clinical data for patients with 

suspected cysticercosis who were consulted at the DPTM at NCIPD.  

Results. For the studied period, 157 people from 31 settlements were tested for cysticercosis. Ten of 

them were with positive and 9 were with borderline results for specific antibodies in ELISA (RIDASCREEN
®
 

Taenia solium IgG). With highest number of reported cases during the whole period were three districts: Sofia 

– 57.9%, Plovdiv – 8.9% and Varna – 5.2%. Most of cases were registered in Sofia (70%). Examined were 87 

male subjects, and specific antibodies were detected in 4.59% of them. In the group of female subjects (n = 

70), presence of specific antibodies were detected in 8.57% of them. The distribution by age shows a 

significantly higher relative share of the examined adults (89.8%) compared to the group of children and 

adolescents (10.2%). With highest proportion were tested persons is in the age groups - over 65 years (19.1%), 

60-64 years (12.7%) and 40-44 years (11.5%), and in the 40-44 age group were 80% of the persons with a 

serologically confirmed diagnosis of cysticercosis.  

Conclusion. Data from our study shows that even sporadic, cases of cysticercosis are reported in the 

country. The disease is common predominantly in Latin America, Asia and Africa, which explains the small 

number of patients with a confirmed diagnosis of cysticercosis in Bulgaria. From 2010 until now, in the 

country has not reported cases of cysticercosis among pigs slaughtered in licensed slaughterhouses. 

Keywords.  Cysticercosis, ELISA; specific antibodies 

 

 

48.ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХЕМОКУЛТУРИ С FILMARRAY TORCH. ОЦЕНКА НА 

ЕФЕКТИВНОСТТА И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ С ДРУГИ СИСТЕМИ ЗА ДИАГНОСТИКА 

НА ХЕМОКУЛТУРИ. 
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Ключови думи: хемокултури, PCR, FilmArray 

Цел: FilmArray Torch (BioFire Diagnostics) е затворена мултиплексна PCR система за тестване на 

проби за бактерии, вируси, гъбички и гени за антибиотична резистентност, и интегрира ДНК 

екстракция, амплификация и анализ. В настоящото проучване сравнихме резултатите от позитивни 

хемокултури, изследвани с FilmArray с получените от изследване на същите хемокултури с 

VersaTREK (TREK Diagnostic Systems) и автоматизирана система Vitek2 (bioMérieux) за 

идентификация и определяне на антибиотикочувствителност. 

Материали и методи: За период от 3 м. бяха взети 315 хемокултури от 81 пациенти с 

онкохематологични заболявания. Всички хемокултури са култивирани във VersaTREK. Позитивните 

хемокултури са посявани на стандартни хранителни среди при аеробни и анаеробни условия. Част от 

позитивните хемокултури бяха изследвани с FilmArray BCID – панел за хемокултури, включващ 

детекция на 19 групи бактерии, 5 вида дрожди и 3 гена за резистентност. Същите хемокултури бяха 
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едновременно изследвани и с Vitek2.  

Резултати: 290 хемокултури се оказаха негативни, а 44 позитивни. 17 от позитивните са изследвани с 

FilmArray BCID. В 9 хемокултури са открити стафилококи, като в 7 от тях е детектиран ген mecA, 

определящ метицилинова резистентност. Пробите, положителни за mecA стафилококи, са 

идентифицирани от Vitek2 като: 3 щама S. hominis и 2 щама S. epidermidis и са фенотипно потвърдени 

като MRS. Стафилококите, отрицателни за mecA, са 2 щама S. hominis. В 2 от положителните проби 

има несъответствие. FilmArray открива наличие на стафилококи, което е потвърдено с конвенционални 

методи и чувствителност към Vancomycin, но Vitek2 идентифицира щамовете като L. mesenteroides. В 

останалите 2 положителни проби са открити 1 щам C. krusei и 1 щам от Enterobacteriaceae, определен 

от Vitek2 като C. freundii. 6 проби са отчетени като негативни от FilmArray и културелно е потвърдено 

отсъствието на бактериален растеж в тях, но 5 от тях са отчетени от VersaTREK като фалшиво 

позитивни. В една от шестте проби е открит S. maltophilia, който отсъства като микробен вид в панела 

BCID. 

Заключение: FilmArray Torch е бърза, ефективна и точна система за детекция на микроорганизми в 

хемокултури и наличие на някои гени за резистентност. Системата FilmArray Torch е отлично средство 

за синдромен подход при лечение на бактериемии и дава насоки в избора или корекция на 

антибиотичната терапия.  

 

 

48.DIAGNOSTIC TESTING OF HAEMOCULTURES WITH FILMARRAY TORCH. 
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Aims: FilmArray Torch (BioFire Diagnostics) is a closed multiplex PCR system detection of pathogens in 

clinical samples and integrates DNA extraction, amplification, analysis, and yields results in about an hour. In 

this study, we compared the results of positive haemocultures tested with FilmArray with these obtained from 

the analysis of the same haemocultures with VersaTREK (TREK Diagnostic Systems) and Vitek2 

(bioMérieux) automated system for identification and determination of antibiotic susceptibility. 

Materials and Methods: For a period of 3 months, 315 haemocultures were obtained from 81 patients with 

hematological diseases. All haemocultures were cultured in VersaTREK. Positive haemocultures were 

cultivated on standard media under aerobic and anaerobic conditions. Some of the positive haemocultures 

were tested with the FilmArray BCID panel, which includes detection of 19 bacterial groups, 5 yeast species, 

and 3 antibiotic resistance genes. The same haemocultures were simultaneously tested with Vitek2. 

Results: 290 of the haemocultures were negative and 44 were positive. 17 of the positives were tested with 

FilmArray BCID. Staphylococci were detected in 9 haemocultures, and 7 of these were positive for the mecA 

gene, which determines methicillin resistance. Samples identified as mecA positive Staphylococci were 

identified by Vitek2 as 3 strains of S. hominis and 2 strains of S. epidermidis, and were phenotypically 

confirmed as MRS. Staphylococci negative for mecA were 2 strains of S. hominis. Two of the positive 

samples were detected as Staphylococci by FilmArray, which was confirmed by conventional methods and 

sensitivity to Vancomycin, but Vitek2 identified the strains as L. mesenteroides. The remaining 2 positive 

samples were 1 strain of C. krusei and 1 strain of Enterobacteriaceae identified by Vitek2 as C. freundii. 

FilmArray tested six samples negative and the absence of bacterial growth in them was confirmed by 

culturing on media, but 5 were reported by VersaTREK as false positive. In 1 of the 6 samples, S. maltophilia 

was detected, which is absent as a microbial species in the BCID panel. 

Conclusion: FilmArray Torch is a fast, efficient and accurate system for detecting microorganisms in 

haemocultures and for the presence of some resistance genes. The FilmArray Torch system is an excellent tool 

for the syndromic approach in the treatment of bacteraemias and provides guidance in the choice of or 

correction of antibiotic therapy. 
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49.ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА КУВЬОЗИ И КОНТРОЛ- АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ, 2019 Г. 
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Цел: През 2019 г. специалисти от лаб. “Дезинфекция и стерилизация” към НЦЗПБ проведоха анкетно 

проучване за установяване на съществуващите практики при дезинфекцията на кувьози и контрола на 

тази дейност в неонатологичните отделения. Материали/Методи: Разработената анкетна карта е 

изпратена със съдействието на МЗ и регионалните здравни инспекции (РЗИ) до лечебните заведения в 

страната, разполагащи с неонатологични отделения. Отговори са получени от общо 88 лечебни 

заведения с налични инкубатори. Отговорите са обработени при гарантирана конфиденциалност на 

предоставените данни. Резултати: Резултатите показват разнообразие в начина на извършваните 

дезинфекционни мероприятия за обеззаразяване на инкубаторите, както и в извършвания контрол. 

Заключение: Отчита се необходимост от разработване на инструктивни материали в това 

направление, които да бъдат в помощ на медицинските специалисти от неонатологичните отделения.  

Ключови думи: инкубатори, дезинфекция, контрол 

 

 

49.DISINFECTION OF INCUBATORS AND MICROBIOLOGICAL CONTROL - MULTICENTRE 
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Objective: A multicentre questionnaire survey was performed by the specialists of the lab. „Disinfection and 

Sterilization” to establish the current practices for disinfection of incubators and microbiological control of 

this activity. Methods: With the assistance of Ministry of Health, the questionnaire was sent to medical 

establishments in the country with neonatology wards. Responses were received from 88 hospitals in the 

country with neonatal units. Results: The results show a variety of methods and means of disinfection of 

incubators, as well as in the microbiological control carried out. Conclusion: There is a need to develop 

instructional materials in this area to assist medical professionals from neonatology wards.  

 

Key words: incubators, disinfection, microbiological control 
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Във връзка с пандемичното разпространение на COVID-19 все повече се работи в посока на търсене на 

нови методи и средства за дезинфекция. Доказаният, широк спектър на активност на UVC лъчението, 

го прави предпочитан метод при разработването на апаратура за обеззаразяване, която намира 

приложение във всички сфери на обществения живот. В тази връзка, в лаб. “Дезинфекция и 

стерилизация” към НЦЗПБ се извърши изпитване за установяване на ефективността на апарат за 

дезинфекция на работни обувки, предназначен за използване в лечебни заведения. Изпитванията са 

проведени с пет референтни тест-щама за доказване на бактерицидно и фунгицидно действие на 

mailto:disinfection@ncipd.org
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дезинфектанти – Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli и 

Candida albicans. Ефективността е установена при облъчване с продължителност 10, 20 и 30 секунди. 

Отчетената редукция на тест-щамовете ни дава основание да препоръчаме внедряването на 

разработената UVC апаратура в медицинската практика, което би довело до намаляване на риска от 

пренасяне с работните обувки на патогенни микрорганизми в чистите зони на лечебните заведения. 

Ключови думи: дезинфекция, UVC апаратура, работни обувки 
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Въведение: Скорошни проучвания доказаха, че при здрави възрастни лица съществува кръвен 

микробиом. Ние доказахме, че кръвният микробиом включва значително разнообразие от бактериални 

и гъбни видове.  

Цел: Целта на настоящото изследване бе да се установи, дали естественото микробиално 

биоразнообразие зависи от естествени фактори като кръвна група и пол. 

Методи: Бяха събрани двадесет и осем кръвни проби от здрави лица, по седем за всяка група и 

балансирани по пол. Анализът на биоразнобразието бе бе извършен чрез таргетно секвениране на гена 

за 16S бактериална РНК и ITS последователности при гъби. Получените таблици с операционни 

таксономични единици (OTU) бяха подложени на статистически анализ чрез т-тест или У-тест на Ман-

Уитни за променливи в относителна скала. Микробиомното разнообразие между четирите кръвни 

групи е оценено с еднофакторен дисперсипнен анализ (ANOVA). За номинални променливи са 

приложени тестовете хи-квадрат и тест на Фишер. 

Резултати: Бе установено, че лица от кръвна група А притежават най-голямо бактериално 

биоразнообразие, докато останалите кръвни групи показват сходно разпределение на таксономичните 

групи. Ефектът на пола се проявява най-отчетливо при кръвни групи А и 0. (За гъбите може ли да се 

каже нещо подобно? Или изобщо какъв е резултата?)  

Заключение: При здрави възрастни биоразнообразието на естествения кръвен микробиом зависи от 

кръвната група и е повлияно от пола.  
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Introduction: It has been recently demonstrated that in healthy adults exist dormant blood microbiota of 

viral, bacterial, archaeal and fungal origin.  

Aim: The aim of present study was to identify, whether native microbial diversity depends on natural factors 

such as blood group and gender. 

Methods: Twenty-eight blood samples from healthy adults seven for each blood type and balanced for gender 

were collected. Further, biodiversity analysis of bacterial species was performed by 16S RNA and of fungal 

species by ITS target sequencing. Thus, obtained sequences were aggregated in two Operational Taxonomic 

Units (OTUs) tables, which were subjected to independent t-tests or Mann-Whitney U-test were applied for 

continuous variables. Microbiome variety between the four blood groups was assessed by one-way ANOVA. 

For categorical variables between groups, is used either the Pearson chi‐square or Fisher's exact test. 
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Results: Blood type A was identified with higher bacterial diversity at order level as compared to the other 

blood types, which also remained consistent by dominant species. Interestingly, effects of gender were most 

pronounced for A and 0 blood groups. Each tested individual possessed unique blood microbiome.  

Conclusion: The dormant blood microbiome diversity depends on blood type and is also affected by the 

gender in healthy adults. 
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