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Декларирам, че нямам общи научни трудове с докторанта.

КРАТКИ ДАННИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА БИОГРАФИЯ 
Д-р Антоанета Дечева е родена на 31 януари 1965 г. Завършва 
медицина в Медицинска академия-Сосрия през 1988 г. В Националния 
институт по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) постъпва през 
1989 г. Придобива специалност по микробиология през 1993 г.

Ръководител на ресрерентната лаборатория по стрептококи и 
дифтерия е от 1994 г. От 2012 г. завежда Сектор по стрептококи и 
дифтерия към Референтната лаборатория по патогенни коки, 
дифтерия и анаероби на НЦЗПБ.

Д-р Дечева е била на 6-месечна специализация в Mario Negri 
Institute fo r Pharmacological Research, Италия, както и на 4-месечна 
специализация в University of Lund, Швеция. От 2010 г. участва в 
Европейската мрежа за надзор на дифтерията (European Network for 
Diphtheria Surveillance).

По въпроса за животинските модели, един от методите на 
проучването в настоящия труд, тя е била на две едномесечни 
специализации в University of Tor Vergata, Rome, Италия. Д-р Дечева 
запазва и задълбочава колаборацията с колегите си от Италия и 
работи заедно с тях по някои научни направления.

През 2003 г. получава диплома за научна активност и успешно 
изпълнение на изследователски проект от Министерството на 
образованието и науката.

АКТУАЛНОСТ НА ТРУДА
Streptococcus aga/actiae, или стрептококите от група В са 

причинители на животозастрашаващи инфекции при новородените 
като сепсис, пневмония и менингит, като могат да причинят 
инфекции и при възрастните, напр. ендиметрити, хориоамниотити и 
бактериемия при бременните жени. Рисковете от такива инфекции са 
високи, като се вземе предвид честото (до 1/3 от жените) вагинално и 
ректално носителство на 5. aga/actiae при жените. Смъртността при 
неонатални инфекции от стрептококите група В е тревожна и в 
рамките на 4-10%.

Належащо е доказването на актуалните доминиращи серотипове 
и изработването на ваксини срещу неонатални инфекции. 
Проследяването на антибиотичната резистентност на тези бактерии и
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оптимизирането на тяхната диагностика са също така важни стъпки за 
подобряване на контрола на свързаните инфекции.

Тези съображения определят актуалността на представения от д-р 
Дечева труд.

СТРУКТУРА И РАЗДЕЛИ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ТРУД
Представеният дисертационен труд е оформен в 113 страници 

както следва - въведение (3 стр.), литературен обзор (39 стр.), цел и 
задачи (1 стр.), материал и методи (13 стр.), резултати и обсъждане 
(24 стр.), литература (24 стр.), изводи (2 стр.), приноси (2 стр.) и 
списък на публикации и участия в научни форуми във връзка с 
дисертационния труд (4 стр.).

Във ВЪВЕДЕНИЕТО се мотивира много детайлно значимостта и 
тежестта на проучвания проблем. Подчертава се значението на 
въвеждането на интрапартум антибиотична профилактика за 
намаляване на честотата на ранните неонатални инфекции, както и 
необходимостта от създаване на ваксина съответна на доминиращите 
серотипове на стрептококите.

ЛИТЕРАТУРНИЯТ ОБЗОР се базира на многобройни данни от 
клинични и микробиологични проучвания. Анализирани са 
клиничните и микробиологични аспекти на инфекциите от 
стрептококи група В както в исторически план (датиращи от 19ти век), 
така и най-съвременните значими автори, проучвания и резултати за 
причинителя 5. aga/actiae и свързаните инфекции. Данните са добре 
онагледени и обобщени в няколко таблици и фигури.

ЦЕЛТА на проучването е да се охарактеризират актуалните 
циркулиращи у нас 5. aga/actiae при бременни жени и деца с 
неонатална инфекция и като резултата да се определят препоръките 
за профилактика на тези инфекции в България.

За постигане на целта логично са поставени 6 ЗАДАЧИ. Важно е, 
че освен щамовото охарактеризиране и тестуване на чувствителността 
към голям брой антибиотици, се цели и както улесняване на 
рутинната диагноза на 5. aga/actiae инфекциите в страната, така и 
определянето на доминиращите серотипаве стрептококи и 
провеждането на опити със животински модел на неонатална
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инфекция и в последствие приготвяне на ваксинален препарат и 
изпитване на неговото протективно действие на животинския модел.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Изследвани са голям брой (280) клинични проби и е работено с 

голям брой (185) изолати на стрептококи група В от 214 жени и деца 
с неонатална инфекция, което прави резултатите от изследванията 
значими.

Използвани са методи и модификация на методи за
идентификация на 5. agalactiae, определяне на антиботичната
чувствителност, няколко метода за серологично типиране на
изолатите, включително и животински модел на инфекцията с 
различни методи на заразяване с последващо приготвяне на
ваксинален препарат и имунизиране на мишките с него.

Прави впечатление, че изследването с цел определяне на 
оптимален модел за неонатална стрептококова инфекция е мащабно 
като мишките са заразявани по множествени начини (по 30 и повече 
животни в група) с 6 щама стрептококи група В.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Резултатите са добре представени и дискутирани, като изводите 

отговарят на поставените задачи. Прави добро впечатление много 
богато илюстрираният материал с множество таблици (10) и фигури 
(14), което улеснява анализа на резултатите.

1. Разработен е модифициран CAMP тест с цел улеснено и рутинно 
приложение на теста от микробиологичните лаборатории в 
мрежата за идентификация на 5. agalactiae. Определена е 
оптималната концентрация на глюкозата за третиране на 
повърхността на кръвния агар преди посявката на щамовете. Тази 
модификация има високи чувствителност (96%) и специфичност 
(100%) и така елиминира необходимостта от предварително 
приготвяне на кръвен агар с глюкоза в лабораторията.

2. Определени са за първи път за България доминиращите 
серотипове (1а, lb , II, III и IX) 5. agalactiae при бременни жени 
и деца с неонатални инфекции. Най-честите серотипове с 
изключение на серотип IX, доказан често у нас, биха били 
покрити при създаването на ваксина.
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3. Определени са профилите на антибиотична чувствителност на 
щамовете стрептококи група В като се фокусира на 
резистентността от тип MLSb к ъ м  макролиди и клиндамицин в 
около 14% от щамовете. От друга страна е установено, че 5. 
agatactiae остава напълно чувствителен към пеницилини, 
цефалоспорини като цефазолин, цефотаксим и гликолипиди 
като ванкомицин. Тези антибиотици са подходящи за терапия, 
или профилактика на асоциираните инфекции.

4. Определени са рисковите фактори по време на раждането при 
жените положителни за стрептококи група В. Предложен е 
алгоритъм за антибиотична профилактика в хода на раждането с 
цел профилактика на неонаталните инфекции.

5. Фокусира се необходимостта от микробиологично изследване на 
всички бременни жени в периода 35-37ма гестационна седмица, 
носителството на 5. agatactiae като допълнителна индикация за 
антибиотична профилактика в хода на раждането, дори при 
липса на рискови фактори на родилката.

6. Разработен е животински модел на неонатална 5. agatactiae 
инфекция и е изследван ваксинален препарат от термично убити 
цели бактерии с доказан протективен ефект.

ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ
Цитирани са 164 литературни източници. Около 5% от цитираните 
публикации са на кирилица, останалите са на латиница.

Включени са най-нови резултати като общо около 29% от всички 
цитирани публикации са от последните 5 години, а около 5% от 
всички публикации са от 2013 г.

ПРИНОСИ
В дисертационния труд на д-р Дечева намирам ОРИГИНАЛНИ 

ПРИНОСИ, от които искам да подчертая следните:
❖ създаването на модифициран CAMP тест чрез намазване 

повърхността на обикновен кръвен агар с 2% разтвор на глкжоза 
и посявка на щамовете след няколкоминутно засъхване на 
разтвора. Модифицираният метод успешно замества 
предварителното приготвяне на кръвен агар с глкжоза и 
улеснява ежедневното прилагане на теста в микробиологичните 
лаборатории.



❖  разработването на животински модел на неонатална 5. aga/actiae 
инфекция с интравагинално инокулиране на бременни аутбредни 
CD-1 мишки и получаване на ваксинален препарат от термично 
убити цели бактерии, който има протективен ефект върху 
поколението на имунизираните животни.

Д-р Дечева има също така ПОТВЪРДИТЕЛНИ за нашата страна 
научно-теоретични приноси напр. за първи път у нас са определени 
доминиращите серотипове стрептококи група В при бременни жени 
и деца с неонатална инфекция.

В дисертацията има и полезни НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ приноси 
напр.

❖  оптимизиране на диагностиката на стрептококите от група В с 
ректовагинални, или едновременно ректални и вагинални проби 
вместо само вагинални проби, защото в част от изследваните 
жени стрептотоките се изолират само от ректалната проба, както 
и препоръка за използване на набор селективни и обогатителни 
бульонни и агарови среди за повишаване на изолацията на 
причинителите,

❖  възможност за улеснено рутинно прилагане на модифицирания 
CAMP тест за диагностика на 5. agalactiae инфекциите,

❖  необходимост от срининг на 5. agalactiae позитивните бременни 
в последните (35та-37ма) седмици на бременността,

❖  необходимост от интрапартум антибиотична профилактика на 
всички родилки позитивни за стрептококи група В, базирана на 
честотата на жените без рискови фактори, родили деца с 
неонатална стрептококова инфекция,

❖  алгоритъм за антибиотична профилактика в хода на раждането с 
цел профилактика на неонаталните инфекции.

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Д-р Дечева представя 6 ПУБЛИКАЦИИ, отпечатани в последните 

3 години, в 2 от които е първи автор. От публикациите, 2 са в 
МЕЖДУНАРОДНИ СПИСАНИЯ с висок импакт фактор, вкл.

• Journal of clinical microbiology c импакт фактор (4.22) и
• European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 

c импакт фактор (2.86).
Общият импакт фактор на представените публикации е 7.092. 

Публикациите с импакт фактор, въпреки че са скорошни-от
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последните две години, вече са цитирани многократно. Така напр. 
публикацията на д-р Дечева в European Journal of Clinical 
Microbiology &. Infectious Diseases е цитирана 14 пъти в чуждестранни 
публикации, а тази в Journal of clinical microbiology е цитирана 7 
пъти.

Четири публикации са в БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ.
Кандидатът има и 8 участия в НАУЧНИ ФОРУМИ, от които 5 в 

чужбина и 3 у нас.
ИМПАКТ ФАКТОРЪТ И ЦИТИРАНИЯТА на публикациите на д-р 

Дечева показват наднационалното значение и положителната 
международна оценка на целите, изследванията и резултатите от 
нейния труд.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Някои технически грешки засягат представянето на фигурите 

напр. Фиг. 2, 3 ,11 и 12, тестът на които е добре да бъде представен на 
български вместо на английски.

Тази бележка има технически характер и не засягат по същество 
получените резултати и обсъждането.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представеният дисертационен труд обхваща един слабо проучен у 
нас и актуален за микробиологчната и също така за клиничната 
практика проблем.

Проучването на д-р Дечева дава цени резултати, приноси и насоки 
за диагностиката, профилактиката посредством ваксина, интрапартум 
антибиотична профилактика и терапията на ранните и късните 
неонатални инфекции от група В стрептококи.

Като преценявам актуалното значение, мащаба на изследването, 
комплексните методи на проучване и получените резултати и 
приноси от разработения труд, предлагам на членовете на научното 
жури да присъдят напълно заслужено образователната и научна 
степен „доктор" на Д-р Антоанета Дечева

Проф. Д-р Людмила Боянова Георгиева, дм, дмн.
София, 07.1.2014 г.
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