
РЕЗЮМЕТА НА ТРУДОВЕТЕ 

на доц. д-р Ива Стефанова Христова, дмн 

 
 

Проучвания върху причинителите на Лаймската борелиоза в 

България и микробиологичната диагностика на заболяването 
 

1. За първи път в България са изолирани и култивирани борелийни щамове от 

клинични материали. От чревно сьдьржимо на кьрлежи е изолирана най-голямата 

серия B. burgdorferi изолати, описвана в България. № 1, 55, 62, 65, 74, 148.    

С електронен микроскоп за първи път у нас е установена ултраструктурната 

характеристика на местните щамове. № 60, 62, 65   

За пръв път е установено видовото разпределение на причиняващите 

Лаймска болест борелии в България въз основа на фено- и генотипен анализ. № 3, 

61, 65, 141, 142 
 

2. За първи път у нас са разработени имуноензимен и имунофлуоресцентен тестове 

с антигени от местни изолати борелии за рутинно доказване на антитела срещу  

причинителите на Лаймската болест. Начинът за получаване на антиген и за 

провеждане на имуноензимния тест са признати за рационализации. № 1, 43, 63, 82, 

196  

 

3. За първи път у нас е разработен имуноблот тест за потвърдителна диагностика 

на Лаймската борелиоза. Установена е не само по-висока специфичност, но и по-

висока чувствителност на разработения имуноблот спрямо тестовете за рутинна 

диагностика, специално при доказване на антитела в съвсем ранната фаза на 

болестта. Потвърдена е по-високата серумна реактивност при невроборелиоза 

срещу антигените на B. garinii, а при Лайм артрит срещу антигените на B. 

burgdorferi sensu stricto. Установен е практическият подход за прилагане методите 

за серологична диагностика. № 1, 45, 58, 59, 191, 200, 206 

   

4. За първи път в България е разработена и внедрена методика за доказване на 

локално синтезираните антитела срещу B. burgdorferi в ликвора. Откриват се 

случаи на невроборелиоза, които са отрицателни при изследване на серума и се 

отхвърлят редица случаи на фалшиво-положителни серологични реакции. 

Изследвана е значимостта на положителния резултат при изследване само на 

серумна проба при болни с неврологични заболявания. Намерена е висока степен 

на фалшиво положителни резултати при болните с множествена склероза и 

синдром на латерална амиотрофична склероза. № 5, 46, 48, 138, 139, 150, 201. 

 

5. Разработени и внедрени са различни PCR системи за доказване генома на  

основните видове борелии, причиняващи Лаймска болест в Европа. Изследванията 

показват предимството на PCR методите при диагностика на ранната фаза на 

болестта, преди образуването на специфичните антитела. Доказването на борелии в 

кръвта и дори в урината на бални с ранна Лаймска борелиоза е указание за ранна 

хематогенна дисеминация на борелиите. № 2, 98, 194.   

 



 

Проучвания върху клиничните форми на Лаймската борелиоза 

в България, оценка на възможностите на серологичните 

диагностични методи, изследване динамиката на специфичния 

антитяло отговор и сравнителни проучвания върху ефикасността 

на лечението с антибиотици от различни групи 

 

6. За първи път у нас са доказани и описани редки форми на проява на Лаймската 

борелиоза, които допълват знанията за заболяването . Установена е честотата на 

различните клинични прояви на болестта в България. За първи път в югоизточна 

Европа са анализирани клиничните и епидемиологичните особености на болни с 

доказана Лаймска борелиоза. № 14, 53, 56, 66, 73, 78, 83, 87, 88, 100, 130, 145, 146, 

149, 157, 210.  

 

7. Извършени са сравнения между диагностичните възможности на трите 

основни метода за серологична диагностика на Лаймската борелиоза – ИФТ, 

ELISA и имуноблот при използване на различни антигени. № 1, 11, 43, 58, 82, 

137.  

 

8. За първи път у нас задълбочено са проучени главните и второстепенните 

серологични маркери в различните фази на болестта. № 1, 57, 58. 

 
9. Извършени са първите в България изследвания върху динамиката на антитяло 

отговора в различните фази на Лаймската борелиоза. Установеното забавено 

образуване на специфичните антитела в ранната фаза на болестта послужи като 

основа да се направи препоръка отрицателният серологичен резултат в ранната 

фаза на болестта да не отхвърля диагнозата Потвърдена е характерната за 

инфекцията с B. burgdorferi тенденция за бавно спадане и продължително 

персистиране на специфичните антитела. № 9, 36, 49, 51, 105, 199, 203. 

 

10. За първи път у нас са направени сравнителните проучвания върху 

ефективността на доксициклина и азитромицина при лечението на ранната 

Лаймска борелиоза.  По отношение на невроборелиозата, проведени са 

изследвания върху антитяло синтезата в ликвора при болни с невроборелиоза, 

които след обичайното лечение с доксициклин и цефтриаксон, рязко се 

подобряват след прилагане на пулс терапия с цефтриаксон, при което изчезва и 

локалната синтеза на антитела в ликвора. № 12, 46, 159, 163, 164, 198. 

 

 

Клониране, експресия и проучвания с рекомбинантни B. 

burgdorferi протеини. Разработване на ELISA тестове с получените 

рекомбинантни B. burgdorferi протеини. 

 

11. Разработени са ново поколение ELISA тестове. За целта са клонирани в 

подходящи плазмидни вектори и експресирани в химиокомпетентни клетки 4-те 

основни имунодоминантни протеини на B. burgdorferi – OspC, FlaB, OspA и VlsE. 

Реактивността на отделните рекомбинантни протеини е проследена при 



взаимодействие със серумни проби от болни с ранна и с напреднала и късна фаза 

на доказана Лаймска борелиоза - еритема мигранс, невроборелиоза, Лайм артрит. 

 Установено е, че при болните с ранна Лаймска борелиоза VlsE дори и 

самостоятелно може да постигне отлична чувствителност. Както в ранната, така и в 

късната фаза VlsE осигурява най-висока чувствителност на теста, докато OspA 

играе минимална роля като антиген. Реактивността срещу VlsE дори и в ранния 

стадий е предимно ИгГ и в по-нисък процент ИгМ.  

 Анализирана е и реактивността срещу комбинации от рекомбинантни 

антигени.  

 Двойката антигени VlsE/OspC показва по-висока степен на реактивност от 

търговския кит ELISA за диагностика на ранната Лаймска борелиоза (65% срещу 

57%). Минималното повишение в реактивността при прибавяне на още един или 

два антигена (съответно 66% и 69%) разкрива, че тези два антигена са достатъчни 

за диагностика в ранната фаза на болестта. 

 В по-късните фази на инфекцията, VlsE в комбинация с FlaB осигурява 

максималната степен на реактивност, но поради възможността за неспецифични 

реакции при FlaB, е добре да се добави още един антиген – OspC или OspA. 

Комбинацията от три антигени е достатъчна да осигури максимална реактивност и 

специфичност в тази фаза. № 2, 19, 95, 104, 106, 107, 111, 123, 124, 129, 172, 215, 

217, 223, 236, 239, 247. 

 

Изследвания върху участието на различните OspC-

генотипове в антитяло отговора при Лаймската борелиоза 

 

12. С PCR е амплифициран 560 bp фрагмент от ospC гена на всеки един от 16-те 

най-разпространени   B. burgdorferi  генотипа. Всеки фрагмент е клониран в 

плазмид. Рекомбинантните OspC протеини са експресирани в E. coli BL21 и 

хроматографски пречистени.  

Проучванията са проведени с 4 серумни панела. Относително ниският 

процент (18-20%) серумни проби с антитела към всички OspC генотипове е 

указание за необходимостта от включване на поне два различни типа OspC в 

диагностичните тестове. От друга страна,  серумите без антитела към OspC (0-13%) 

налагат внимателно интерпретиране на негативните резултати предвид факта, че 

само серуми с доказана реактивност срещу B. burgdorferi бяха включени в 

проучването. 

Комбинирането на OspC генотипове K с F или E открива 100% от  

българските пациенти с предварително доказани антитела срещу OspC. 

Комбинирането на OspC типове К и В открива 96 % от американските пациенти с 

ранна Лаймска борелиоза. Нналице е различие в анти-OspC антитяло отговора на 

пациенти от Европа и САЩ. При отчитане и на тези различия, OspC типовете K, E, 

F и B са най-подходящите за включване в мултиантигенен диагностичен набор.  

№ 2, 24.  

 

Възможности на пептиди от VlsE антигена за серологична 

диагностика на Лаймската борелиоза 
 

13. Изпитана е приложимостта на С6 пептиди за серологична диагностика на 

Лаймската борелиоза у нас. Разработени са първите в България пептидни ELISA 

тестове за доказване на антитела срещу причинителите на Лаймската борелиоза. За 



целта са синтезирани пептиди, състоящи се от 26 аминокиселини, отговарящи на 

IR6 участъка на трите основни вида патогенни борелии от комплекса B. burgdorferi 

sensu lato.  

Установено е, че С6 пептидът от вида B. burgdorferi s.s. открива в най-

висока степен специфичните антитела при болните с Лаймска болест, С6 пептидите 

на B. afzelii и B. garinii показват по-висока реактивност със серумите от болни с 

еритема мигранс (ЕМ) и с напреднала Лаймска борелиоза от България в сравнение 

с имуноблот-потвърдените случаи от САЩ.  

С6 пептидните ELISA тестове са много подходящи за рутинна серологична 

диагностика на Лаймската борелиоза – с тях се откриват във висока степен 

антитела в различните стадии на болестта, те са лесни за изпълнение и 

икономически много изгодни. № 2, 256. 

 

 

Проучвания върху разпространението и причинителите на 

човешката гранулоцитна анаплазмоза в България 

 

14. Проведено е едно от първите в света серо-епидемиологични проучвания 

върху човешката гранулоцитна анаплазмоза (ЧГА), само 5 години след 

описването на първите случаи на ЧГА в САЩ. Установено е широко 

разпространение на тази инфекция и в България. Потвърдена е хипотезата, че 

ЧГА е ендемична в районите, ендемични за Лаймска борелиоза поради еднаквия 

кърлежов вектор.  

Доказан е първият в България случай на остро заболяване от човешка 

гранулоцитна ерлихиоза. Насочено са търсени и са потвърдени редица случаи на 

остра човешка анаплазмоза. Описани са клиничните прояви и лабораторните 

находки. Изследвана е динамиката на специфичния антитяло отговор.  

Разработени и приложени са PCR системи за диагностика на ЧГА. С най-

висока честота инфекцията се открива при пациентите с еритема мигранс и 

фебрилитет – 42,9%. Това означава, че при всички пациенти, при които еритема 

мигранс протича с изразен фебрилитет, трябва на първо място да се мисли за ЧГА. 

№ 4, 33, 34, 37, 64, 67, 75, 76, 96, 101, 103, 151, 158, 174, 222. 

 
 

Изясняване на инфекциите при кърлежите като вектори на 

предаваните с кърлежи инфекции  

 

15. Първите у нас проучвания върху заразеността на кърлежи с PCR доказват 

наличието на трансфазален и трансовариален път на предаване на борелиите сред 

кърлежите. Доказани са коинфекции с два вида борелии. Установено е по-честото 

комбиниране на B. valaisiana с B. afzelii и на B. lusitaniae с B. garinii.  

Първото у нас мащабно проучване върху заразеността на кърлежите от различни 

региони на страната в 4 последователни години показа динамика през годините и 

вариации между различните стадии и форми на кърлежите. № 2, 77, 168, 169. 

 

16. За първи път в Източна Европа и сред първите в света е установена 

коинфекция на борелии и ерлихии в кърлежи. С обратна блот хибридизация и 

специфични за различните видове сонди е установен най-честият вид борелии, 



инфектиращ кърлежите в нашия регион (B. afzelii). Доказана е едновременна 

инфекция с два и дори три вида борелии в един кърлеж. Чрез секвениране е 

потвърдено,  че доказаните в кърлежите ерлихии принадлежат само към вида A. 

phagocytophilum. № 2, 7, 10, 17, 39, 40, 152, 154, 208. 
 

17. В едно от първите в света проучвания с PCR е изследвана  заразеността с 

рикетсии на различни видове кърлежи в България и Балканските страни. 

Определена е видовата принадлежност на инфектиращите кърлежите рикетсии. 

Резултатите показват, че Балканският регион е ендемичен за много предавани с 

кърлежи инфекции и съществува сериозен риск от едновременно предаване на 

няколко етиологични агента и развитие на коинфекции при хората. № 2, 7, 10, 84, 

86, 161, 166, 216. 

 

18. Проучена е заразеността с F. tularensis на кърлежи от цялата страна. 

Причинителят на туларемията е доказан само в кърлежи от вида Dermacentor 

marginatus, което потвърждава ролята му на основен вектор за F. tularensis. В 

региона на Сливница са установени коинфекции с Rickettsia sp. и F. tularensis. 

Получените данни показват, че независимо от основния път за предаване на 

туларемията у нас, кърлежите също са заразени и могат при ухапване да предават 

инфекцията. № 211, 212, 213. 

 

 

Изясняване ролята на мишевидните гризачи като резервоари 

на предаваните с кърлежи инфекции  

 

19. Направени са първите в България изследвания на гризачи с генетични 

техники (полимеразна верижна реакция) за предавани с кърлежи инфекции. 

Сравнени са възможностите на PCR и ELISA за откриване причинителите на тези 

инфекции. Установеният висок процент на заразеност на гризачите с 

причинителя на туларемията свидетелства за активността на ендемичното огнище 

в западна България. Установена е също висока заразеност на гризачите с борелии 

и анаплазми, както и случаи на коинфекции с два патогена. Възможността за 

едновременно предаване на няколко патогена от гризачи към кърлежи е фактор с 

голямо значение за разпространението на тези инфекциозни агенти. № 16, 17, 90, 

91, 102, 162, 171, 220.  

  

 

Проучвания върху генетични особености на причинителя на 

Кримската Конго хеморагична треска. Проучвания върху 

антитяло отговора срещу българската ККХТ ваксина.  

 

20.  За първи път у нас е изследвано генетичното родство на циркулиращите у 

нас вируси на Кримската Конго хеморагична треска (ККХТ). Още при първото 

проучване от 2003 г. с обратнотраскриптазна полимеразна верижна реакция (RT-

PCR) и секвениране е доказано, че българските щамове попадат в един клъстер с 

другите Балкански щамове от Албания и Косово, родствен с щамовете от 

Европейската част на Русия и много различни от щамовете в Азия и Африка. № 2, 

15, 27. 



 

21. Последвалите проучвания на ККХТ щамове, изолирани от кръвта на 

пациенти през следващите години, разкриват генетичната стабилност на 

причиняващите ККХТ в България вируси. № 2, 23, 230 

 

22. Разработени са nested RT-PCR и Real time RT-PCR системи за 

откриване на малкия (S) и средния (M) и големия (L) сегмент РНК на 

вируса на ККХТ. Системите позволяват надеждна и бърза диагностика при 
изследване на клинични материали от болни със съмнение за ККХТ. № 22, 23, 

110, 114, 116, 131, 176, 180, 182, 226, 227, 237, 242. 

 

23. Извършен е генетичен анализ на вируса на ваксиналния щам ККХТ. С тотално 

секвениране на малкия, средния и част от големия сегмент на вирусната РНК е 

определено неговото генетично родство  с известните ККХТ вируси.  

Проследен е антитяло отговора при доброволци, ваксинирани 

еднократно и многократно с ККХТ ваксина. Сравнени са възможностите на 

ELISA и Реакция свързване на комплемента при доказване на 

специфичните антитела срещу вируса на ККХТ. № 26, 27, 30, 115, 125, 134, 

181, 193, 248. 
 

 

Проучвания върху разпространението на вируса на ККХТ 

сред хората и сред домашните животни в България 

 

24.  Установени са ИгГ антитела срещу вируса на ККХТ при повече от 

половината изследвани домашни животни от ендемично огнище (райно на гр. 

Айтос, Бургаска област). Анализът на данните за възрастовата структура на 

изследваните животни показва, че около половината от животните на 

възраст до една година вече са имали среща с вируса на ККХТ. № 2, 252. 
 

25.  Изследвани са 1018 здрави кръводарители от 13 области в България за 

наличие в серума на ИгГ антитела срещу вируса на ККХТ. Проведеното 

проучване върху серопревалирането на ККХТ разкрива циркулацията на вируса и 

оформилите се ендемични огнища с различна степен на активност. № 2, 262.  

 

 

Оптимизиране на серологичната диагностика на 

хантавирусните инфекции в България. Разработване на RT-PCR 

системи за откриване на хантавируси. Проучвания върху 

гризачи. Генетична характеристика на циркулиращите в 

България хантавируси. 

 

26.  Въведени са ELISA и имуноблот тестове. Направени са сравнителни 

изследвания върху чувствителността и специфичността на Реакция свързване на 

комплемента, ELISA и имуноблот тестовете за доказване на специфичните 

антитела срещу хантавирусите, причиняващи инфекции в България. Със 



серологични техники на първо време беше установено широко превалиране на 

хантавирус Добрава в нашата страна. № 31, 117, 133, 184, 185, 242. 

 

27.  Разработени и въведени са nested RT-PCR и Real time RT-PCR системи за 

доказване на хантавируси при пациенти с хеморагична треска с бъбречен 

синдром (ХТБС). Методите позволяват надеждно и много ранно поставяне на 

диагнозата в острата фаза на заболяването. №  127, 195, 226, 227, 242.  

 

28.  Разработени и въведени са TaqMan Real time RT-PCR тестове за доказване 

на хантавируси в гризачи. Установено е, че видът A. flacicollis играе важна роля в 

поддържането на хантавирус Добрава в нашата страна. Освен това, 

сравнителните изследвания върху откриваемостта на хантавируса в различните 

органи и кръвта на гризачите разкриват, че вирусът се задържа предимно в далака 

и бъбреците на гризачите, което ги прави особено подходящи за изолиране на 

РНК от тях при проучванията. № 2, 186, 245, 254, 255. 

 

29.  Доказаните до момента с RT-PCR методи хантавируси в кръв от болни с 

ХТБС принадлежат единствено към тип Добрава. Характерно за него е, че 

циркулира на Балканите и Турция и причинява особено тежка форма на ХТБС. 

Хантавирус Пумала за сега не е доказан в български пациенти с молекулярните 

методи. Предвид по-лекото заболяване, което причинява, възможно е пациентите 

просто да се пропускат. № 2, 25, 28, 133. 

 

 

Оптимизиране на серологичната диагностика на кърлежовия 

енцефалит в България. Разработване на RT-PCR системи за 

откриване на вируса на кърлежовия енцефалит.  

 

30.  Разработена е Real time RT-PCR система за откриване на вируса на 

кърлежовия енцефалит. Системата успешно се прилага за откриване на вируса в 

кръвни проби на съмнителни пациенти. № 2, 180, 242. 

 

31. Модернизирането на серологичната диагностика позволява насочено 

откриване на болни с кърлежов енцефалит в България. Анализирани са 

клиничните особености, лабораторните показатели и епидемиологичната 

анамнеза при откритите случаи на кърлежов енцефалит. № 118, 119, 132, 135, 175, 

234, 249. 

 

 

Проучвания върху пациенти с неясен фебрилен синдром.  

 

32.  Проучванията върху пациентите с неясен фебрилен синдром откриват 

инфекция с вируса на кърлежовия енцефалит при 2,5% от изследваните 527 

болни, хантавирусни инфекции  - при 14% от болните и ККХТ – при 4%.  

№ 2, 112, 113, 126, 178, 179, 187, 231, 232, 238, 240, 241, 246. 

 

33. Разпределението на диагностицираните случаи с неясен фебрилен синдром 

показва, че с най-висока честота кърлежовият енцефалит се открива в региона на 



Плевен (12,5%) и Пловдив (3,8%), хантавирусните инфекции – в регионите на 

Пловдив (23,7%) и Сливен (20%), а ККХТ – в регионите на Бургас (8,6%) и 

Сливен (5,7%). № 2, 112, 113, 126, 178, 179, 228. 

 

 

Проучвания върху лептоспирозите и листериозата в 

България. Първи случай на TIBOLA. 
 

34. За първи път в България и сред малкото в света е епидемиологичното, 

клиничното и серологичното проучване на заболелите от лептоспирози у нас за 

период от 13 години. Установява се подмяна на най-често инфектиращия хората 

лептоспирен серовар.  

Разработени са различни методи за диагностика и са сравнени 

диагностичните им възможности.  

Анализирани са клиничните, епидемиологичните и лабораторните находки 

при потвърдените случаи с лептоспироза. 

№ 13, 71, 79, 81, 97, 99, 121, 128, 140, 170, 192, 218, 221, 253. 

 

35.  Въведени са съвременни методи за бактериологична и серологична 

диагностика на листериозата у нас. Описани са различни клинични форми на 

листериозата, предимно лис териоза на новороденото при заразяване от майката 

още вътреутробно, протичащо като дистрес синдром с множество малформации 

във вътрешните органи и по-рядко листериоза на възрастните, протичаща 

предимно като тежко засягане на централната нервна система. Описан е рядък в 

света случай на протезен ендокардит, възникнал десет години след клапно 

протезиране на сърцето и наложил повторно клапно протезиране.№ 54 

 

36. Описан е първият у нас случай на инфекция с Rickettsia slovaca и развитие на 

TIBOLA (tick born lymph adenopathy) № 8 

 


