
1 
 

 

СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 
на гл. ас. Иван Иванов , отдел Микробиология на НЦЗПБ 

представени за участие в конкурса за заемане на  академична длъжност „Доцент” в област 
на висшето образование 4. “Природни науки, математика и информатика” в 

професионално направление 4.3. ”Биологически науки” по научната специалност 
„Микробиология” – 01.06.12 за нуждите на Отдел „Микробиология” , обявен в Държавен 

вестник, бр. 97/08.11.2013 стр. 139 
 
 

Справката е направена върху 38 статии. Двадесет и осем от представените работи са 

публикувани в индексирани от SCOPUS  списания с общ импакт фактор 30,391. Към 

момента  на подаване на документите за конкурса, са регистрирани 115 цитата върху 15 от 

публикациите. Част от резултатите от изследванията са включени в една кандидатска 

дисертация и две дипломни работи и са популяризирани на 36 международни и 

национални научни конференции.  

 

Справката очертава следните основни научни направления:  

1. Апробиране на нови и уникални генетични амплификационни тестове за доказване 

механизми на антимикробна резистентност, проучване факторите на вирулентност (вкл. 

токсинообразуване) и еволюция на разпространението на причинители на инфекции 

асоциирани с медицинско обслужване (ИСМО). 

2. Разработване и прилагане на амлификационни техники за проучване новопоявяващи (rе-

еmerging) се зооантропонози с епидемичен потенциал и голямо обществено значение- 

вносно и автохтонно разпространение на бруцелоза и епидемия от туларемия. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 1.  

Апробиране на нови и уникални генетични амплификационни тестове за доказване 

механизми на резистентност,проучване факторите на вирулентност (вкл. 

токсинообразуване) и еволюция на разпространението на причинители на инфекции 

асоциирани с медицинско обслужване (ИСМО) – публикации в междунар. издания 1, 2, 

11, 14; публикации в бълг. изд. 1, 5, 8, 10; съобщ. от конгреси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 20, 21, 

22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32 

1а.)  Доказване за пръв път на OXA-24 карбапенемаза в България (статия 1 и науч. 

съобщ 2.). Според националните данни за антимикробната резистенснтност A. baumannii 

заедно с P. аeruginosa са най-проблемните микроорганизми в болничната среда с високи 

нива на придобита резистентност към карбапенеми. В настоящото проучване чрез 

мултиплексни Real-time PCR тестове бяха определени най-често срещаните гени, 

кодиращи карбапенемази в 15 недублиращи се карбапенем-резистентни изолата A. 

baumannii, събрани през 2012 година. Резултатите показаха липса на KPC, GES, VIM, IMP 

тип ензими. При четири изолата се доказа придобита ОXA-24 заедно с вродената ОXA -51. 

ОXA-24 и ОXA -23 бяха открити едновременно при един изолат.  

 

1b) Молекулярна епидемиология и механизми на резистентност при 

мултирезистентни (MDR) P. aeruginosa. (статия 2, науч. съобщ 3.)  Двадесет и девет 

мултирезистентни ) Pseudomonas aeruginosa изолирани от 7 болници , бяха проучени като 

част oт националния надзор на антимикробната резистентност. Молекулярното типизиране 

чрез Мултилокусен анализ на тандемни повтори ( MLVA6 ) показа 23 различни профила. 

Фенотипните и генотипни тестове за откриване на придобити карбапенемази показаха 

отрицателни резултати. Въпреки това, 76% от изолатите се оказаха продуценти на други 
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придобити β - лактамази , включително широкоспектърни такива ( ESBLs ) . Шест от 

изолатите (21% ) продуцираха VEB -1 ESBL , при 14 (48% ), бяха открити ОХА- 10 тип 

ензими (7 ОХА-10 и 7 ОХА-10 ESBL варианти , включително 2 ОХА- 17 [ A218G ], 2 

ОХА- 74 [ C197T , A218G ] , и 3 ОХА- 142 [ A218G , G470A ] ) , 8 ( 28% ) ОХА-2 - тип 

ензими ( всички ОХА- 2 ) и 1 ( 3% ) на PSE - 1 карбеницилиназа . Допълнителеният анализ 

чрез Мултилокусно ДНК секвениране (MLST) показа, че шестте VEB- 1 продуциращи 

щама, изолирани в четири болници , принадлежат към високо рискови международни 

клонове ST111 и ST244. При почти всички от изолатите (97%) липсваше продукция на 

OprD , което може да обясни резистентността към карбапенеми . Свръхекспресията на 

AmpC бе документирана при пет (17 %) изолата , включващи повечето от MDR изолатите, 

непродуциращи други беталактамази . Забележителна е твърде високата честота на 

свръхекспресия на MexXY - OprM , документирана в 72% от изолатите , докато 

свръхекспресия на MexAB - OprM бе наблюдавана с по-ниска честота ( 21% ). 

 Анализът на данните показа, че докато продукцията на карбапенемази е необичайна 

сред  P. aeruginosa в българските болници, MDR фенотиповете са често резултат от 

продукцията на ESBL съчетана с липса на порин OprD и прекомерната експресия на 

ефлукс помпаот тип MexXY - OprM . 

Резултатите от проучването намериха отзвук в две цитирания веднага след публикуването 

му, същата година (вж. статия 1 в списъка с цитирания). 

 

1c)  Доказване на механизми на антимикробна резистентност и генотипизиране при 

обследване на взривове от ИСМО. (статии в бълг. изд 1, 5, 8, 10; науч. съобщ.  4, 20, 

26, 29) 
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Разработените и въведени от нас молекулярно-генетични методи бяха успешно приложени 

при проучвания свързани с три взрива от ИСМО с разнообразни причинители : S. 

marcescens, P. aeruginosa и A. baumannii. Доказана бе клоналността на епидемичните 

изолати и в някои случаи вероятния източник. 

 

Част от резултатите по това направление бяха обобщени в две успешно защитени 

дипломни работи (вж. приложената справка №16) 

          

1d). Разработване, въвеждане и прилагане на молекулярни методи за комплексно 

характеризиране на Clostridium difficile. (публикации в междунар. издания 3,4; 

публикации в бълг. изд. 3, 4 ,6 ,7 8, 10;  съобщ. от конгреси 7,9,10,12,13,15,17,24) 

От 2008 година насам екипът активно разработва и въвежда молекулярно-генетични 

методи за характеризиране на C. difficile. Чрез Real-time PCR и конвенционални PCR 

методики се доказват гените кодиращи токсините tcdA, tcdB и cdtAB, обуславящи 

патогенността на щамовете. PCR – риботипирането е рутинно е въведен като стандартен 

метод за откриване на високо рискови щамове с епидемичен потенциал (риботипове 027, 

017, 078). MLVA7 методиката е възприета като метод с висока дискриминативна 

способност, подходящ за проучване на епидемии причинени и от щамове от един риботип.  

Нарастващата честота на разпространение на инфекциите причинени от Clostridium difficile 

(CDI) в България, създава необходимостта от въвеждане на нови подходи при техния 

надзор.  

Целта на настоящата работа бе подобряване надзора на CDI в страната, чрез въвеждане на 

иновативни методи за идентификация и типиране. 
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За период от четири години бяха изолирани 32 клинични изолата C. difficile от 120 фекални 

проби на 108 пациента с диариен синдром. Разработен беше duplex ЕvaGreen Real-time 

PCR метод за бърза идентификация и потвърждение на C.dif, базиран на едновременно 

доказване на gluD и tcdB гените. Чрез PCR сред изолатите бяха доказани четири 

токсигенни варианта: 53.1% (17/32) А+B+CDT- ; 28.1% (9/32) A-B+CDT-; 9.4% (3/32) 

А+В+CDT+ и 9.4% (3/32) A-B-CDT-. Молекулярното характеризиране на C. difficile беше 

извършено чрез методите PCR-риботипиране и Мултилокусен анализ на вариабилен набор 

тандемно повторени последователности (MLVA7). Бяха потвърдени общо девет риботипа, 

като най-често разпространените и съставляващи 44% (14/32) от изследваните изолатите 

бяха 017 и 014/020. Осемнадесет процента от изолатите (6/32) не могат да бъдат отнесени 

към нито един от наличните 25 референтни риботипа в изследването. Диференцирани бяха 

общо 24 MLVA7 субтипа със следното разпределение: пет за риботип 017, два за: 014/020, 

001, 002, 012 и 046 съответно, и по един за: 023, 070, и 078. Между двата метода за 

типиране беше установена значителна корелация, която позволява разграничаването на 

отделни клонални комплекси. Получените резултати показват, че в осем от проучените 

български болници, повечето случаи на CDI са асоциирани с изолати, принадлежащи към 

риботип 017 и 014/020, които са широко разпространени в Европа, и чести причинители на 

вътреболнични взривове. Real-time PCR методът за едновременно доказване на gluD и tcdB 

разграничава токсигенните от нетоксигенни щамове и се оказва ефективен при 

потвърждаване на идентификацията на C. difficile. 

 

Научните резултати в това направление бяха обобщени в успешно защитената през 2013г. 

дисертация на Елина Добрева „Молекулярно – биологични проучвания за 

характеризиране на клинични изолати Clostridium difficile” 
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ПРИНОСИ по направление 1 

1. За пръв път е доказана карабапенемаза от тип OXA-24 в България 

2. Изяснени са механизмите на резистентност към карбапенеми при 

представителни за страната мултирезистентни болнични щамове P. aeruginosa  

3. Разработени са методи за доказване механизми на антимикробна 

резистентност и генотипизиране, подходящи за проучване на нозокомиални 

взривове 

4. Установена е генотипната структура на клинично значими щамове C. difficile в 

България. Доказват се неописвани до сега в България риботипове, като  

001, 002, 012, 014/020, 017, 023, 046, 070, 078 и определяне на доминиращите  

риботипове 017 и 014/020. 

5. За първи път е разработен и апробиран, EvaGreen Real-time PCR метод за 

едновременна идентификция на C. difficile и доказване синтеза на токсин В. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2.  

Разработване и прилагане на амлификационни техники за проучване 

новопоявяващи (rе-еmerging)  се зооантропонози с епидемичен потенциал и голямо 

обществено значение- вносно и автохтонно разпространение на бруцелоза и епидемия 

от туларемия. 

 

2а) Молекулярно-генетични проучвания върху Brucella spp. (публикации в междунар. 

издания 5; публикации в бълг. изд. 9) 
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Kaто продължение на проучванията стартирани в дисертационния труд на Иван Иванов 

бяха разработени и въведени методи за типизиране на щамове Brucella spp.. Ние се 

спряхме върху високодискриминативния Мултилокусен анализ на тандемни повтори 

базиран на публикувани 16 VNTR локуса (MLVA16), който вече се наложи в света като 

рутинен и е подходящ както за идентификация така и за щамово диференциране (Le 

Fleche 2006). Въведените от нас модификации, значително намалиха времето за 

изпълнение и цената на анализа, а прилагането на капилярна електрофореза при 

разделянето на фрагментите, подобри интерпретацията на резултатите. Така 

усъвършенставания метод бе успешно приложен при типизиране на 162 изолата от 

Турция. 

 Чрез MLVA16 бяха генотипизирани 162 човешки изолати Brucella, събрани от 

всички географски региони на Турция в период от 8 години (2001 до 2008 г.) . MLVA16 

разработен в Orsay , Франция (MLVA -16 [Orsay] ), включително осем минисателитни 

(панел 1 ) и осем микросателитни (панел 2 , разделен на 2А и 2Б ) маркери. При 

използване на Панели 1 и 2А се отличават 14 генотипа, като два от тях включваха 85% от 

щамовете. Panel 2B показа много висока дискриминационна способност като три локуса 

показаха стойности на  индекса на разнообразие по-високи от 0,74 . Чрез MLVA16 общо 

бяха диференцирани 105 генотипа ; 73 бяха представени с по един уникален изолат , а 32 

включваха от 2 до 8 изолата. Изолати от различни пациенти в рамките на един и същ 

взрив, както и такива излолирани преди първичната терапия и след рецидиви, показаха 

идентични генотипове. Редица  генотипове се оказаха частично ограничени само до някои 

географски райони и без очевидна сезонна вариация , което вероятно се дължи на 

стабилността на популациите в определени райони за период от време най-малко едно 

десетилетие. Това първо молекулярно генетично проучване на човешки Brucella изолати 
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от Турция , сочи че турските изолати са най-тясно свързани с изолати от  съседните 

страни, включително с такива от Източното-Средиземноморската група. 

 

Това проучване до момента има 11 цитата в престижни международни издания. За него 

Иван Иванов бе удостоен с наградата на Институт по Микробиология, БАН за най-добра 

научна работа на млад български микробиолог на Фондация „Акад. Стефан Ангелов за 

2011. 

 До 2005 България бе свободна от бруцелоза и автохтонни случаи при хора не са 

документирани за последните 50 години. През 2005 г. Относително голям брой случаи 

със симптоми наподобяващи бруцелоза бяха докладвани и изследвани . Това проучване 

описва епидемиологичните , клинични и диагностични находки при тези случаи. 

Проучването също така илюстрира проста техника за третиране на серум преди PCR без да 

е необходимо пречистване на ДНК .  

Общо 63 лица бяха клинично и лабораторно изследвани за бруцелоза чрез прилагане 

редица методи, включващи : епидемиологични изследвания , хематологични и 

микробиологични методи - хемокултури , Rose Bengal , серумна аглутинация, Coombs IgG, 

ELISA IgM и IgG . Нов директен PCR анализ на серумни проби бе адаптиран и пручен като 

бърз потвърдителен тест. Този подход изключва стъпките на пречистване на ДНК, което 

осигурява  значително по-ниска цена както и по-кратко време за изпълнение на анализа. 

PCR бе успешно приложена при post-mortem диагнозата при един пациент. При 

комбинирането на множество диагностични методи, бе потвърдено, че общо 21 от 63-те 

пациенти са заразени с Brucella spp. Епидемиологичните данни потвърдиха , че 95% от 

потвърдените с бруцелоза пациенти са работили в овцевъдни ферми в доказано ендемичен 

район в Гърция и един в Кипър. Забавянето при вземането на проби и / или 
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предшестващото антибиотично лечение,  бяха причина за невъзможността за изолиране на 

щама при взетите хемокултури. ELISA IgG предостви най-инфорамтивните резултати по 

отношение на чувствителност (100 %) , последван от PCR ( 95% ) и Coombs IgG ( 90% ) . 

Всички от приложeните серологични методи бяха с намалена специфичност, като 

значими титри бяха наблюдавани при хора с не-потвърдена бруцелоза. За разлика от това , 

PCR метода показа 100% специфичност . Post-mortem диагноза бе поставена при един 

пациент чрез PCR амплификация на ДНК от Brucella spp . в проби от различни органи. 

Главно поради забавената диагноза и неадекватно лечение 15 пациенти са развиха 

хронични форми представени с редица фокални усложнения . Бруцелозата 

остава диагностично предизвикателство особено в неендемични държави, в които 

повечето от докладваните случаи са импортни и е трудно проследими. Разработеният от 

нас директен серумен PCR тест би могъл да се окаже важна алтернатива пред серологията, 

особено при проучване на пациенти, които са професионално изложени на Brucella както и 

културелно негативни случаи. 

 

2б) Молекулярно-генетични проучвания върху туларемията и Francisella spp. 

(публикации в междунар. издания 6,7,8,9) 

Kaто продължение на проучванията стартирани в дисертационния труд на Иван Иванов 

бяха разработени допълнителни методи за характеризиране на Francisella spp. 

Откриване на нови Francisella-like ендосимбионти в кърлежи от р. Hyalomma и 

Rhipicephalus от България. (статия 6) 

Идентифицирани са два нови Francisella-like ендосимбионти (FLEs) открити в три 

различни видa кърлежи от България. Ендосимбионтите бяха характеризирани чрез с 16S 

рРНК и tul4 ДНК секвениране. Липсата на специфичният за Francisella tularensis RD1 при 
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тези симбионти би могла да се използва за диференцирането на F. tularensis от 

близкородствените ендосимбионти. Тези два нови таксона вероятно са еволюирали като 

факултативни, вторични кърлежови ендосимбионти . 

Ролята на птиците при разпространението на F.tularensis – първи случай на директно 

предаване на Francisella tularensis oт птица на човек (статия в междун. издание 8) 

По време на неотдавнашната мащабна туларемиина епидемия в България открихме 

няколко случая, отдалечени от основния фокус. Единият случай бе с необичаен начин на 

предаване.Ловец развива типична туларемия след одраскване от мишелов (Buteo Buteo). 

Диагнозата се потвърждава чрез серологични методи и успешното култивиране. 

Сравнителното молекулярно типизиране чрез MLVA показа, че изолираният щам е 

идентичен с един от огнищните генотипове. Считаме, че този случай представлява първото 

съобщение за предаване на F. tularensis от птица на човек.  

До момента двете проучвания имат общо 15 цитирания. 

 

Доказване на очна форма на туларемия чрез ПВР (статия в междунар. спис. 12; глава 

в моногр. 1; публ. в бълг. издан. 17) 

Авторите описват диагностичен подход, който се оказва особено ценен в диагностиката на 

редки случаи на очна туларемия, регистрирани по време на епидемията от туларемия 1997-

2005 в България. Авторите описват лабораторните находки и диагностичните подходи при 

четири случая с очно-жлезна туларемия. Методи: От всеки пациент бяха анализирани 

различни по вид клинични проби (лилмфни аспирати, очни тампони, кръв и др.). 

Диагностичните методи включваха култивиране, имунофлуоресцентна микроскопия (IFA), 

серология или Полимеразно верижна реакция ( PCR ) на специфичните маркери tul4 и 

RD1. 
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 Резултати и дискусия : F. tularensis ssp. holarctica беше изолиран при три случая. Единият 

щам беше изолиран от конюктивален секрет от серонегативен пациент. Авторите 

докладват за първи път успешно прилагане на PCR диагностика на очната туларемия чрез 

директно изследване на конюктивален тампон. Имунофлуоресцентния мертод беше 

диагностично ефективен само при аспирати от лимфни възли и не е достатъчно 

чувствителен, за изследване на конюктивални тампони или кръвни проби. Авторите 

описват и хистологичната картина на конюнктивален гранулом в хода на инфекцията. 

Всички пациенти бяха успешно лекувани с ципрофлоксацин . 

Изводи: Предложеният диагностичен  PCR метод извършен директно от конюктивалени 

тампони, е неинвазивен и може да представлява нов подход за решаване на редки и трудни 

за диагностика случаи очно-жлезна форма на туларемия . 

До момента проучването публикавано през 2007 година е цитирано 16 пъти. 

 

ПРИНОСИ по направление 2 

1. За първи път се представят данни от генотипизиране на човешки изолати 

Brucella spp. oт Турция, страна ендемична по отношение на бруцелозата  

2. За първи път чрез амплификация на ДНК от Brucella spp. на различни 

материали от некропсия с давност от 6м., се извършва диагноза брузелоза post-

mortem. 

3. Проучване на нови импортни случаи на бруцелоза, след 50г. липса на 

автохтонни случаи в страната. 

4. Принос с фундаментален характер е откриването на нови  таксони oт р. 

Francisella в кърлежи от България. 
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5. За първи път се доказва възможната роля на птиците като преносители на 

Francisella tularensis. 

6. За първи път се докладва директен неинвазивен PCR метод за диагностика на 

очно-жлезна форма на туларемия, чрез изследване на конюктивални тампони. 

 

 


