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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

GBS – group B streptococci, група В стрептококи 

EOD – early onset disease, инфекция с ранно начало 

LOD – late onset disease, инфекция с късно начало 

NI – neonatal infection, неонатална инфекция 

г.с. – гестационна седмица 

IAP – intrapartum antibiotic prophylaxis 

ИАП – интрапартум антибиотична профилактика 

РКФ – рисков клиничен фактор 

ПРОМ – преждевременна руптура на околоплодните мембрани  

КА – кръвен агар 

MLSB-cr - макролиди-линкозамиди-стрептограмин В конститутивен 

тип резистентност 

MLSВ-ir – макролиди-линкозамиди-стрептограмин В индуцибелен 

тип резистентност 

UHT – ultrahiгh temperature, ултрависока температура 

ACOG - American Colleague of Obstetricians and Gynecologists 

Американска Колегия на Акушерите и Гинеколозите 

AAP – American Academy of Pediatrics, Американска Академия по 

Педиатрия 

CDC - Center for Disease Control, Център по контрол на болестите 

ACFP – American Colleague of Family Physicians, Американска 

Колегия на Фамилните Лекари 

ASM – American Society for Microbioloгy, Амeриканско Общество по 

Микробиология 
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УВОД 

 

Стрептококите от група В са водещи причинители на 

инвазивни неонатални инфекции при човека (пневмония, сепсис, 

бактериемия, менингит). Естествен анатомичен резервоар са долните 

отдели на чревния тракт. Оттук те колонизират влагалището на 

жената. Вагиналното носителство е около 10 – 35%. По време на 

бременност стрептококовият щам може да проникне по асцендентен 

път в околоплодната течност и да предизвика вътрематочна 

инфекция, преждевременно раждане или смърт на плода. 

Новороденото може да бъде колонизирано по време на 

преминаването му през родовите пътища на майката и да развие 

неонатална инфекция. Въвеждането на антибиотична профилактика 

в хода на раждането в САЩ е довело до драстичен спад на честотата 

на неонаталните инфекции. Тази мярка е била възприета от редица 

други държави. Ние проведохме клинико-микробиологично 

изследване върху стрептококови неонатални инфекции у нас за да 

проучим небходимостта от въвеждане на антибиотична 

профилактика на GBS положителните жени в хода на раждането и в 

България.  

 

Средство на избор за профилактика и лечение са бета-

лактамните антибиотици, а при алергия – макролиди и клиндамицин. 

Ние изпитахме антибиотичната чувствителност на щамове, 

изолирани в България и я сравнихме с тази на изолати от други 

държави. 

 

Антибиотичната профилактиката в хода на раждането е 

понижила честотата на ранните неонатални инфекции, но не и на 

късните. Ето защо  въпросът за разработване на ваксина остава 

актуален. За целта е необходимо да бъдат определени подходящите 
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ваксинални антигени. Най-важен антиген при стрептококите от 

група В е полизахаридната им капсула. Важно е да се определят 

доминиращите серотипове за да се идентифицират подходящите 

ваксинални антигени.  

 

Въвеждането на ваксина за човека минава през изпробването й 

на животински модел за имуногенност, протективност и 

безвредност. Тук ние представяме нашия опит с разработването на 

животински модел и изпробването на ефективността на един 

ваксинален препарат. 

 

За микробиологична идентификация на стрептококите от група 

В най-дискриминативен е САМР тестът. Той обаче изисква 

разливане на кръвен агар с 0.2% глюкоза на място в лабораторията. 

Тук ние представяме модифициран САМР тест, който позволява 

работа с обикновен кръвен агар, производство на БулБио-НЦЗПБ. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

Целта на дисертационния труд е да се охарактеризират 

циркулиращите в България стрептококи група В, изолирани от 

бременни жени и деца с неонатална инфекция и на базата на 

клинично проучване да се формулират препоръки за профилактика 

за България. 

 

Задачи: 

1. Да се проведе клинико-микробиологично проучване на 

бременни жени и деца с неонатална инфекция и да се наберат 

стрептококови група В изолати. 

 

2. Да се определят доминиращите серотипове на изолираните 

щамове. 

 

3. Да се определи антибиотичната чувствителност на изолираните 

щамове. 

 

4. Да се анализира клиничната информация за бременните жени и 

децата, и на тази база да се формулират мерки за профилактика 

на неонаталните инфекции за България. 

 

5. С цел да се улесни диагностиката на микробиолозите от 

лабораториите в страната, да се разработи модифициран САМР 

тест, който да се провежда на обикновен кръвен агар (БулБио-

НЦЗПБ, България) без глюкоза. 

 

6. Да се разработи животински модел на неонатална 

стрептококова инфекция. Да се изготви ваксинален препарат. 

Да се изпробва ваксиналния препарат на животинския модел. 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

Клиничното проучване беше проведено в Университетска 

болница „Майчин дом”, Втора МБАЛ – гр. София и САГБАЛ 

„Шейново”  за периода 2009-2013 г.  

 

Жени и деца, включени в проучването: Включени бяха 176 

жени и 38 деца с неонатална инфекция, които са представени в 

таблица 1.  

 

Таблица 1. Брой на жените и децата, включени в 

проучването 

 

Брой на жените и децата, 

включени в проучването  

Брой GBS 

изолати 

46 бременни GBS –  0 

94 бременни GBS +  

родили здрави деца 

94 

36 майки на деца  

с неонатална инфекция 

36 

38 деца с неонатална 

инфекция  

(две двойки близнаци) 

55 

ОБЩО 

176 жени 

38 деца с НИ 

ОБЩО 

185 GBS 

изолата 

 

Включени бяха 176 жени: 46 бременни отрицателни за 

носителство на стрептококи група В,  родили здрави деца; 94 

бременни положителни за носителство на GBS, родили здрави деца; 

36 майки на деца с неонатална GBS инфекция, включително две 

двойки близнаци, т.е. 38 деца.  
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Клинични материали: Изследваните материали са 

представени в таблица 2. 

 

Таблица 2. Клинични материали 

 

Вид на материала Брой 

Ректовагинален 

секрет 

176 

Хемокултура 28 

Ликвор 1 

Ендотрахеален 

аспират 

6 

Стомашен аспират 19 

Ушен секрет 34 

Носен секрет 6 

Гърлен 1 

Конюнктивален 1 

Фекални проби 8 

ОБЩО 280 

 

Изследвани бяха 176 ректовагинални секрета от бременни жени 

и майки на новородени с неонатална инфекция. Изследваните 

материали от 38-те деца бяха: 28 хемокултури, 1 ликвор, 6 

ендотрахеални аспирата, 19 стомашни аспирата, 34 ушни секрета, 6 

носни секрета, 1 гърлен секрет, 1 конюнктивален секрет, 8 фекални 

проби – общо 104 клинични материала. Изолатите от различните 

клинични материали на едно дете третирахме като един и същи щам. 

Изолатите от двойка майка-бебе също третирахме като един и същи 

щам. 
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Хранителни среди: клиничните материали посяхме на 

следните хранителни среди: 

 неселективен кръвен агар (БулБио-НЦЗПБ); 

 селективен агар: Strep B Select (BioRad) и ID Strepto B 

(bioMerieux); 

 селективен обогатителен бульон: Bouillon Todd Hewitt + 

Antibiotiques (bioMerieux). 

Посевките отчитахме според характерната морфология на 

колониите: сини колонии на Strep B select агар, розови на ID Strepto 

B агар и сиво бели хемолитични колонии на кръвния агар. Ако 

липсваше растеж на такива колонии, тогава се правеше пресявка от 

обогатителния бульон на селективна агарова среда. 

 

CAMP тест 

 

Използвахме САМР тест за ориентировъчна идентификация на 

стрептококите от група В. Използвахме контролен стрептококов 

щам от група В (Streptococcus agalactiae Lehmann and Neuman 6590, 

CNCTC Str8/66, NCTC 11360) и еталонен стафилококов щам, 

продуцент на бета-хемолизин (сфингомиелиназа С) Staphylococcus 

aureus subsp. aureus Plzen CNCTC Mau 83/78. Следвахме методиката 

описана от М. Стоянова. Тестът провеждахме на кръвен агар с 0.2% 

глюкоза, който приготвяхме в референтната лаборатория по 

стрептококи на НЦЗПБ. Положителната реакция на стрептококите 

от група В се визуализираше с оформянето на триъгълник на 

усилена хемолиза на кръвния агар с връх насочен към 

стафилококовия щам.  

 

Определяне на серологичната група  

Използвахме класическия референтен метод „пръстенна 

преципитация” на екстрахиран групов антиген с формамид по Fuller 
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със заешки хиперимунни груповоспецифични серуми в стъклени 

капилярки. Груповоспецифичните серуми бяха произведени в 

референтната лаборатория по стрептококи на НЦЗПБ чрез 

имунизация на зайци с топлинно убити ваксини.  

 

Серотипизиране 

 

Използвахме латекс-аглутинационен кит Strep-B-Latex, 

производство на Statens Serum Institut. Следвахме инструкциите на 

производителя.  

 

Изпитване на антибиотичната чувствителност 

 

Използвахме дисково-дифузионния метод на Bauer-Kirby, както 

е описано в „Performance standards for antimicrobial susceptibility 

testing; 20
th

 Informational supplement. M100-S20. 2010. Vol 30 №1”. 

Изпитахме чувствителността към пеницилин, цефазолин, 

цефотаксим, ванкомицин, офлоксацин,  тетрациклин, еритромицин и 

клиндамицин, като за последните два  използвахме двойно дисковия 

дифузионен метод на Seppälä et al. Тетрациклин и офлоксацин 

използвахме като маркери за резистотипизиране. Използвахме 

антибиотични дискове на Becton Dickinson Microbiology Systems 

(Cockeysville, MD) и агар на Mueller-Hinton с 5% овнешка кръв 

(БулБио-НЦЗПБ). Впоследствие сравнихме получените резултати с 

критериите по CLSI 2011, 2012 и 2013 г.  

 

Модифициран САМР тест  

 

Приготвихме падащи разреждания на глюкоза в дестилирана 

вода  от 20% до 0.05%. Намазахме повърхността на петри кръвен 

агар (БулБио-НЦЗПБ) с тампон от всяко разреждане. Посяхме 
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еталонния стафилококов щам, контролния група В стрептококов 

щам, четири сигурни група В стрептококови щама и един сигурен 

група А стрептококов щам от колекцията на лабораторията. 

Инкубирахме по стандартния начин.  Подбрахме подходящата 

концентрация на глюкоза и изпитахме чрез тази модификация 50 

сигурни щама стрептококи  група В и 50 щама бета хемолитични 

стрептококи не група В: група А 20 броя, С 20 броя, D 3 броя, F 2 

броя и G 5 броя от колекцията на лабораторията (общо 100 щама). 

Изпитахме и пет щама САМР-позитивни коринеформени бактерии: 

два щама Corynebacterium striatum и три щама Rhodococcus equi. 

Изчислихме чувствителност, специфичност и точност на 

модифицирания метод спрямо САМР тест на агар, съдържащ 0.2% 

глюкоза.  

 

Животински модел на неонатална инфекция: 

 

Опитни животни. Използвахме CD-1 аутбредни мишки от 

лицензиран доставчик (Harlan Labortories, Italy): възрастни мишки 6-

8 седмични (32 броя), мишки-майки (39 броя),  новородени (139 

броя), 10-дневни мишки (30 броя), бременни мишки (130 броя).  

Начините на заразяване и броят на мишките са представени в 

таблица 3. 

 

Щамове за заразяване на мишките: Използвахме  шест щама, 

предоставени от колекцията на Istituto Superiore di Sanita: 

 див тип Streptococcus agalactiae серотип III NCTC 11080; 

 клиничен изолат Streptococcus agalactiae серотип III 6373; 

 клиничен изолат Streptococcus agalactiae серотип III 6373 с 

усилена  патогенност; 

 див тип Streptococcus agalactiae серотип V NCTC 10/84; 

 клиничен изолат Streptococcus agalactiae серотип V 6789; 
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 клиничен изолат Streptococcus agalactiae серотип V 6789  с 

усилена патогенност. 

 

Усилване на патогенността на щамовете. Това беше 

постигнато чрез интраперитонеален пасаж на щама на мишка: Една 

възрастна CD-1 мишка беше инокулирана интраперитонеално с 

гъста суспензия (10 McFarland) на желания щам. На следващия ден 

мишката беше убита, подперитонеалното пространство беше 

обтрито с тампон, който беше посят на едно петри кръвен агар с 5% 

овнешка кръв и култивиран на 37°С/24 часа. 

 

Начини на заразяване на мишките: 

 

Таблица 3. Начини на заразяване на опитните животни 

 

Пътища на 

заразяване 

Неонатална инф. 

DL50 

брой 

Новородени 

перорално директно 

Не 30 

Новородени  

перорално индиректно 

Не 39 

Новородени  

Интраназално 1 доза 

Не 30 

Новородени  

Интраназално 4 дози 

Не 40 

10-дневни 

Интрааурикуларно 

Не 30 

Интракраниално  

възрастни мишки 

Да 

Енцефалит + сепсис 

32 

Бременни 

Интравагинално 1 доза 

Не 48 

Бременни 

Интравагинално 6 дози 

Да  

сепсис 

50 + 32 

 

Интракраниално заразяване на възрастни мишки: 

Възрастни мишки бяха упоени с авертин (1.2% Tribromethanol + 

2.4% Methylbutanol, Aldrich Chemical Company, Inc USA) в доза 0.2 
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мл / 10 г телесно тегло, инжектиран интраперитонеално. Мишките 

бяха инжектирани интракраниално на дълбочина 2 mm с 2х10
3
/10µl  

бактериална суспензия. Мястото на инжектиране е показано на 

фигура 1: мека точка в черепа, разположена на 3.5 мм пред брегмата 

(кръстосната точка на sutura coronalis и sutura sagitalis), по 

медианната линия.  

 

Фигура 1. Място на интракраниалното инжектиране 

на мишките по Chivolini et al. 2004 

 

 

 

Фигура 2. Бактерии инжектирани в 

субарахноидалното пространство на възрастни мишки 
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Две контролни мишки бяха инжектирани с по 10 µl бактериална 

суспензия в метиленово синьо, след 30 минути бяха убити и с 

хистологичен препарат беше потвърдено, че бактериите са били 

инжектирани именно в субарахноидалното пространство (фигура 2). 

Този начин на заразяване беше изпробван с щамове 11080, 6373 и 

6789, по 10 мишки за щам, т.е. общо 30 мишки. 

 

Микробиологично изследване на кръв от мишки: 

кръвопускането се извършваше от ретроорбиталния синус на 

мишката с помощта на стъклена капилярка. Събираха се по 100 µl и 

се изследваше броя на колониообразуващите единици чрез посявка 

на Columbia агар с 5% овнешка кръв (Becton Dickinson). 

 

Перорално директно инокулиране на новородени мишки: 

По 10 новородени мишки за щам бяха инокулирани в устата с 

1x10
6
/5µl бактериална суспензия от щамове 11080, 6373 и 6789, т.е. 

общо 30 мишки.  Преживяемостта на новородените беше проследена 

за 10 дни.  
 
       

 

Перорално индиректно инокулиране на новородени мишки: 

По 13 мишки-майки за щам бяха обтрити по млечните жлези с 

бактериална суспензия с гъстота 2.3 х 10
5
 CFU/10 µl  на щамове 

11080, 6373 и 6789, т.е. общо 39 мишки. Новородените бяха събрани 

с майката и тяхната преживяемост беше проследена за 10 дни. 

 

Интрааурикуларно инокулиране: Десетдневни мишки бяха 

инокулирани с бактериална суспензия на щамове 11080, 6373 и 6789, 

т.е.  с гъстота 1.5 х 10
7 

CFU/3 µl във всяко ухо. Преживяемостта на 

мишките беше наблюдавана десет дни. Използвани бяха по 10 

мишки за щам, т.е. общо 30 мишки. 
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Интраназално инокулиране на новородени мишки: Бяха 

проведени два опита: При първия опит беше инокулирана в ноздрите  

еднократна доза бактериална суспензия от 1 х 10
3
/5 µl  от щамове 

11080, 6373 и 6789. Използвани бяха по 10 новородени мишки за 

щам – общо 30. При втория опит бяха инокулирани четири дози 

бактериална суспензия 1x10
3
/5µl от щамове 11080, 6373 с усилена  

патогенност, 10/84 и 6789 с усилена патогенност (общо 40 мишки). 

Преживяемостта на животните беше наблюдавана десет дни. 

 

Интравагинално инокулиране на бременни мишки: Бяха 

извършени три опита: При първия опит общо 6  бременни мишки, по 

2 за щам (11080, 6373, 6789) бяха имобилизирани и инокулирани във 

вагиналния канал с бактериална суспензия с гъстота 1x10
9
/100µl 

един ден преди раждането (на 18-тия ден от бременността). Две 

контролни мишки бяха инокулирани с физиологичен разтвор. 

Проследена беше продължителността на преживяемост на 

поколението им. Във втория опит по 10 бременни мишки за щам 

бяха инокулирани по същия начин с еднократна доза и същата 

гъстота на суспензията, но с щамовете с усилена патогенност от 

серотип III, серотип V, също див тип серотип III и контролна група 

(общо 40 мишки). Отново беше проследена преживяемостта на 

поколенията. В третия опит бяха инокулирани 6 дози (по две на 16-

ти, 17-ти и 18-ти ден от бременността). Използвани бяха див тип 

серотип III, див тип серотип V, щам 6373 с усилена патогенност, 

щам 6789 с усилена патогенност, както и контролна група (общо 50 

мишки). Проследена беше преживяемостта на поколенията. 

 

Изготвяне на ваксинален препарат: Цели бактериални клетки 

от стрептококи група В див тип серотип III, див тип серотип V, 6373 

с усилена патогенност и 6789 с усилена патогенност бяха термично 
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обработени при 65°С за 30 минути в непълен адювант на Freund (15 

части Аrlacel А + 85 части Bail).  

 

Имунизационна схема: Женски възрастни 6 – 8 седмични 

мишки бяха имунизирани с ваксинален препарат от съответния щам 

чрез подкожно инжектиране. Схемата е представена на фигура 3.  

 

 

Фигура 3. Имунизационна схема 

 
 

    10
7
  10

5
   10

5
  зачеване 

___↓___↓___↓______________↓________________ражда 

ден 0    +7  +14             0                       +16 +17 +18 

              ↑     ↑     ↑           

                                       i. vag.   2 +2 + 2 x 5x10
7
/50µl   

 

 

 

Изпробване на протективността на ваксиналния препарат: 

По 4 мишки за щам от женски пол бяха имунизирани по описаната 

схема съответно срещу S. agalactiae див тип серотип III, див тип 

серотип V, клиничен изолат серотип III 6373 с усилена патогенност 

и клиничен изолат серотип V 6789 с усилена патогенност. 

Чифтосани бяха с мишки от мъжки пол за забременяване. В 

последните три дни от бременността (16-ти, 17-ти и 18-ти) бяха 

интравагинално инокулирани с по две дози на ден от съответния 

щам по вече описания модел с шесткратно инокулиране. Паралелно 

бяха инокулирани и неваксинирани мишки. Преживяемостта на 

новородените беше проследена за 15 дни и беше сравнена с тази на 

новородените на неваксинираните мишки. В този експеримент бяха 

използвани общо 32 бременни мишки: 16 ваксинирани (по 4 за щам) 

и 16 контролни неваксинирани (по 4 за щам). 
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Статистически методи 

 

За статистическа обработка на данните използвахме 

непараметрични методи: изчисляване на критерий χ2 и Logrank тест 

за оценка на преживяемостта на поколенията на ваксинирани и 

неваксинирани мишки по време на периода на наблюдение. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

Потвърждаване на серологичната група: Всички подадени от 

микробиолозите на болниците бактериални изолати бяха потвърдени 

като стрептококи група В с САМР тест и с референтния метод 

„пръстенна преципитация” на ексрахиран груповоспецифичен 

антиген по Fuller и груповоспецифични заешки серуми. 

 

Серотипизиране: На фигура 4а е представено разпределението 

на серотиповете сред GBS изолатите общо за бременните жени 

положителни за носителство на GBS родили здрави деца и тези 

родили деца с неонатална инфекция. Както се вижда доминиращите 

серотипове са типове III (27.7%), II (21.54%) и Ia (15.39%). Прави 

впечатление честотата на серотип IX 10.79%, което не е докладвано 

от други държави.  От друга страна серотип V, който се съобщава 

като чест причинител на неонатални инфекции в Западна Европа и 

САЩ, в нашето проучване имаше ниска честота – 7.69%.  

На фигура 4b е представено сравнение между доминиращите 

серотипове в двете групи изолати. При жените родили здрави деца 

доминираха III, II и Ia. При жените родили  деца с неонатална 

инфекция доминираха същите III, Ia и II. Серотип III беше по-добре 

представен при неонаталните инфекции, а серотип II при жените 

родили здрави деца. Въпреки това статистически значима разлика 

между двете групи нямаше. Серотип IX беше еднакво представен в 

двете групи. Серотип V беше по-чест при неонатални инфекции, но 

отново статистически значима разлика нямаше. Както се очакваше, 

изолатите от новородените с неонатална инфекция бяха от същия 

серотип, както изолатите от техните майки. 

Резултатите от нашето изследване показват, че доминиращите 

серотипове у нас (Ia, Ib, II, III и IX) са същите, каквито са и в другите 
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европейски държави (Ia, Ib, II, III и V) с изключение на серотипове 

IX и V. 

 

Фигура 4а. Разпределение на серотиповете на 

стрептококите от група В, изолирани от бременни 

жени и деца с неонатална инфекция 

 

 

 
 

 

Фигура 4b. Сравнение на серотиповете на стрептококите от 

група В в групата на бременни жени родили здрави деца и 

групата на деца с неонатална инфекция 
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Изпитване на антибиотичната чувствителност по дисково-

дифузионния метод: На фигура 5а е представена антибиотичната 

чувствителност на GBS изолатите общо за жените родили здрави 

деца и деца с неонатална инфекция. Всички стрептококови щамове 

бяха 100% чувствителни на пеницилин, цефазолин, цефотаксим и 

ванкомицин. Резистентността към еритромицин беше 13.85% общо 

за всички изолати. Същата беше и резистентността към 

клиндамицин. Тази резистентност беше от типа MLSB (макролиди - 

линкозамиди – стрептограмин В) – предимно конститутивен и рядко  

индуцибелен фенотип, т.е. филогенетично по-стария механизъм на 

макролидна резистентност. Този тип резистентност означава 

резистентност към всички 14-, 15- и 16-членни макролиди и към 

клиндамицин. Не изолирахме нито един щам с М-фенотип на 

макролидна резистентност, който съответства на филогенетично по-

новия механизъм на резистентност с активен ефлукс. В другите 

държави доминиращ фенотип на макролидна резистентност е  

същият MLSB тип, но макар и рядко се срещат и щамове с ефлуксен 

механизъм (M-фенотип). Еритромицин-резистентните изолати бяха 

от серотипове Ia, Ib, III, V и IX, но статистически значима връзка с 

определен серотип нямаше. 

Сравнението на антибиотичната чувствителност между двете 

групи щамове е показано на фигура 5b. Нямаше статистически 

значима разлика в макролидната резистентност в двете групи 

щамове. Чувствителността към офлоксацин беше висока – 96.92%, 

без разлика в двете групи. Всички офлоксацин-резистентни изолати 

бяха чувствителни на еритромицин. Всички еритромицин-

резистентни изолати бяха чувствителни на офлоксацин. Това говори, 

че механизмът на резистентност към макролиди и флуороквинолони 

е различен. Висока чувствителност към офлоксацин е регистрирана 

и от колективи от Турция. 
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Фигура 5а. Антибиотична чувствителност на 

стрептококите от група В изолирани от бременни жени 

и деца с неонатална инфекция 

 

 

 

Фигура 5b. Сравнение на антибиотичната 

чувствителност на стрептококите от група В 

изолирани от бременни жени родили здрави деца и от 

деца с неонатална инфекция 

 

 

 
 

 

 

Всички GBS изолати от бременни жени родили здрави деца и от 

жени родили деца с неонатална инфекция бяха 100% резистентни на 

тетрациклин. Такова явление са регистрирали и изследователи от 
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Румъния. Изследователи от Турция са регистрирали 82% 

резистентност към тетрациклин. 

Съвсем естествено изолатите от децата с неонатална инфекция 

имаха идентичен резистотип, както изолатите от техните майки.  

 

Клиничен анализ на бременните жени, децата с неонатална 

инфекция и техните майки:  

 

Включихме в проучването 130 GBS положителни жени, от 

които 94 майки на здрави деца и 36 майки на деца с неонатална 

инфекция. Включихме и 46 GBS отрицателни жени. Никоя от 176-те 

жени не беше имала предишно дете с неонатална инфекция. 

Стрептококова бактериурия по време на настоящата бременност 

имаше при две от 130-те GBS положителните жени, но въпреки това 

те родиха здрави деца без да им бъде прилагана антибиотична 

профилактика в хода на раждането, при това с влагалищно раждане.  

Рискови фактори по време на раждането (раждане в ≤ 37 г. с.; 

руптура на околоплодния мехур ≥ 12 часа преди раждането; Т ≥ 

38°С) имаше в 18.18% от жените (32 от 176), като за GBS 

положителните жени честотата беше 23.08% (30 от 130), а за GBS 

отрицателните жени – само 4.35% (2 от 46). Разликата между двете 

групи беше статистически значима (p < 0.01).  

Рисковите фактори на GBS положителните жени са 

представени на таблица 4. Най-честият рисков фактор беше 

преждевременното раждане; имаше и жени с по два рискови 

фактора.  

На фигура 6а е представена връзката между стрептококовото 

носителство, рисковите фактори по време на раждането и развитието 

на неонатална инфекция:  

- Шестдесет и осем процента (88 от 130) от GBS положителните 

жени нямаха рисков фактор и родиха здрави деца, въпреки че само 
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32% от тях получиха антибиотична профилактика в хода на 

раждането. Това се дължи на факта, че жените родиха нормално, без 

ПРОМ и дълга експозиция на плода на бактериите във влагалището, 

без данни за майчино-фетална инфекция, а децата бяха родени на 

термин и не са имали незряла имунна система; 

 

Таблица 4. Рискови фактори по време на раждането 

при GBS положителните жени 

 

Рискови 

фактори 

Брой 

случаи 

Изход за 

децата 

Раждане в ≤ 37 

г.с 

24 4 здрави деца 

20 заболели  

Мембранна 

руптура ≥ 12 ч. 

преди 

раждането 

12 4 здрави деца 

8 заболели деца 

 

Температура 

≥38°С 

2 2 заболели деца 

По един рисков 

фактор 

24 4 здрави деца 

20 заболели  

По два рискови 

фактора 

6 2 здрави деца 

4 заболели деца 

Без рисков 

фактор 

100 88 здрави деца 

14 заболели  

 

- Девет процента (12 от 130) от жените нямаха рисков фактор, 

но родиха деца с неонатална инфекция. На тях всички беше дадена 

профилактика за секцио, която по брой дози и време не е 

равностойна на профилактика за неонатална инфекция; 

- Деветнадесет процента (24 от 130)  от жените имаха рисков 

фактор и родиха деца с неонатална инфекция, въпреки че на 



 24 

половината от тях беше дадена антибиотична профилактика. Това се 

обяснява с факта, че при част от жените инфекцията беше 

възникнала още вътреутробно, при други раждането протече със 

секцио по спешност и само единична доза антибиотик. Освен това 

децата бяха родени много преди термин  (29-31-ва гестационна 

седмица) и имаха незряла имунна система; 

- Пет процента (6 от 130) от жените  имаха рисков фактор и 

родиха здрави деца. Това се обяснява с факта, че жените имаха 

ПРОМ и получиха 3 – 6 дози антибиотик, като първата доза беше 

приложена поне 4 часа преди раждането. Използван беше цефазолин 

3 х 2 г през 8 часа за УБ Майчин дом или 2 г начална доза плюс по 1 

г през 8 часа до раждането за Втора МБАЛ. 

 

Фигура 6а. Връзка между стрептококовото носителство, 

рисковите фактори по време на раждането и развитието на 

неонатална инфекция 

 

GBS положителни жени: връзка между рисковите фактори 

и развитието на неонатална инфекция

9,23

18,46

4,62
67,69

GBS+ без рисков фактор и

заболели деца

GBS+ с рисков фактор и

заболели деца

GBS+ с рисков фактор и

здрави деца

GBS+ без рисков фактор и

здрави деца
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В групата на GBS положителните жени без рисков фактор, 

болшинството (88 от 100 - 88%) родиха здрави деца (фигура 6b). 

Фигура 6b  

 

 

В групата на GBS положителните жени с рисков фактор по 

време на раждането, 80% (24 от 30) родиха деца с неонатална 

инфекция (фигура 6с). Това потвърждава необходимостта от ИАП 

при жени с рисков фактор.  

 

Фигура 6с 
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Фактът, че имаше жени без рисков фактор, но родили деца с 

неонатална инфекция, в това число жени с преносена бременност 

означава, че ИАП трябва да бъде прилагана на всички GBS 

положителни родилки, независимо дали имат или нямат рисков 

фактор. Това на свой ред означава микробиологичен скрининг на 

всички бременни жени и то в последните седмици на бременността.  

Клиничният спектър на неонаталните инфекции беше 

характерен за инфекции с ранно начало: пневмония, респираторен 

дистрес и сепсис (таблица 5).  

 

Таблица 5. Клиничен спектър на неонаталните 

инфекции 

 

Клинична форма Честота 

Респираторен дистрес 40% 

Пневмония 25% 

Сепсис 25% 

Бактериемия 10% 

Менингит 0% 

 

Всички деца бяха успешно излекувани с ампицилин/сулбактам. 

Децата, които нямаха клинична картина на инвазивна инфекция, но 

бяха колонизирани по време на раждането по кожа и видими 

лигавици, също бяха санирани с ампицилин/сулбактам. 

Стрептококовият статус към момента на раждането беше 

известен за 54 от 176 родилки (30.68%). От това следва, че е 

необходимо да се заостри вниманието на колегите гинеколози върху 

стрептококите от група В като причинители на сериозни неонатални 

инфекции с висока смъртност и нвалидизация. 

Антибиотична профилактика в хода на раждането получиха 

26.14% (46 от 176) от жените, като най-честата причина беше 
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профилактика при секцио с еднократна доза (2 g цефалоспорин) по 

време на анестезията - 39.13% от направените профилактики 

(таблица 6). 

  

Таблица 6. Причини за intrapartum антибиотична 

профилактика 

 

Основание Брой жени процент 

Профилактика 

при секцио 

18 от 46 39.13% 

ПРОМ ≥ 12 ч; 

Т° ≥ 38°С; 

Съмнение за 

амнионит 

16 от 46 34.78% 

Положителен 

GBS статус  и 

рисков фактор 

12 от 46 

 

26.09% 

 

Положителен 

GBS статус 

като 

единствено 

основание 

2 4.35% 

ОБЩО 46 

от общо 

176 жени 

26.14%  

от общо 176 

жени 

 

 

В 34.78% от жените с ИАП антибиотика беше даден по 

клинични показания: преждевременна руптура на околоплодния 

мехур ≥ 12 часа, температура ≥ 38°С, съмнение за амнионит. В УБ 

„Майчин дом” схемата за антибиотичната профилактика беше три 

дози по 2 g цефалоспорин от първа генерация през два часа. Във 
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Втора МБАЛ прилагаха 2 g цефазолин начална доза плюс по един 

грам през осем часа до раждането. Антибиотична профилактика за 

стрептококово носителство беше дадена в 26.09% от случаите, но  

почти всички тези жени или родиха със секцио, или имаха рисков 

клиничен фактор, така че основанията за профилактика се 

припокриваха. Профилактика за стрептококово носителство като 

единствено основание получиха само 4.35% от родилките. 

Тези резултати показват необходимостта от микробиологичен 

скрининг на всички бременни жени в последните седмици от 

бременността (по възможност в 35-37) и прилагане на антибиотична 

профилактика в хода на раждането на всички GBS положителни 

жени. Подходящ е цефазолин 2 g начална доза плюс  по 1 g през 8 

часа до раждането, а при риск от анафилаксия – клиндамицин по 900 

mg през 8 часа до раждането (след изпитване в антибиограма). 

Препоръчително е да се изследва ректовагинален секрет, защото 

изолируемостта на стрептококите от група В е по-висока с 30% в 

сравнение с вагинален секрет. Препоръчително е залагането на 

селективни и обогатителни хранителни среди, защото те увеличават 

изолируемостта с 50%. 

 

Модифициран САМР тест 

 

На фигура 7а, 7b и 7c представяме САМР тест проведен по 

класическия начин на Columbia агар с 5% овнешка кръв 

(производство на БулБио-НЦЗПБ), на обикновен кръвен агар с 10% 

овнешка кръв (производство на БулБио-НЦЗПБ) – такъв, какъвто 

ползват микробиологичните лаборатории от страната и на кръвен 

агар с 0.2% глюкоза (приготвен в референтната лаборатория по 

стрептококи на НЦЗПБ). Видно е, че положителният резултат за 

стрептококовите група В щамове е демонстративен на Columbia агар 

и на кръвен агар с глюкоза, но не и на обикновен кръвен агар.  
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Фигура 7а. Оригинален САМР тест на Columbia агар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 7b. САМР тест на КА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 7с. САМР тест на КА съдържащ 0.2% глюкоза  
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При намазване на обикновен кръвен агар с 20%, 10% и 5% 

воден разтвор на глюкоза, група В щамовете позитивират, но група 

А щамът също дава слаба фалшиво-положителна  реакция, затова 

ние не бихме препоръчали работа с тези концентрации (фигури 7d, 

7e, 7f).  

 

Фигура 7d. САМР тест на КА намазан с 20% глюкоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 7е. САМР тест на КА намазан с 10% глюкоза 
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Фигура 9f. САМР тест на КА намазан с 5% глюкоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При използване на концентрации 2%, 0.2% и 0.1%, група В 

щамовете позитивират, а група А не (фигури 7g, 7h, 7i). При 

използване на концентрация 0.05 (фигура 7j) някои щамове група В 

дават по-слаба реакция, затова ние не бихме препоръчали тази 

концентрация.  

 

Фигура 7g. САМР тест на КА намазан с 2% глюкоза 
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Фигура 7h. САМР тест на КА намазан с 0.2% глюкоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 7i. САМР тест на КА намазан с 0.1% глюкоза 

      

Фигура 7j. САМР тест на КА  намазан с 0.05% глюкоза 
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Избрахме за работа концентрация 2%, която би била удобна за 

микробиолозите от страната, тъй като всяка болнична аптека 

разполага с ампули от 10 мл 40% воден разтвор на глюкоза, както и 

банки от 500 мл 10% разтвор. Лабораториите биха могли да си 

приготвят 2% воден разтвор, който да съхраняват на 4°С и при 

нужда да намазват равномерно с тампон повърхността на обикновен 

кръвен агар. След подсъхване от две до пет минути изпитваните 

щамове се посяват по досега известния начин. 

Изпитана беше чувствителността и специфичността на 

модифицирания метод чрез сравнение с класическия метод. 

Изпитани бяха 50 сигурно положителни щама стрептококи  група В 

и 50 сигурно отрицателни щама бета хемолитични стрептококи не 

група В: група А, С, D, F и G от колекцията на лабораторията. 

Допълнително изпитахме и пет сигурно положителни щама 

коринеформени бактерии. Резултатите показаха: 95% 

чувствителност, 100% специфичност, 0% фалшиво положителни 

проби, 6% фалшиво отрицателни проби и 97% точност (таблица 7). 

 

 

Таблица 7. Модифициран САМР тест: чувствителност, 

специфичност, точност 

 

Статус на 

пробите 

Резултат от модифицирания САМР 

тест 

 

 положителни отрицателни общо 

Положителни  

55 

52 

A 

3 

B 

55 

Отрицателни  

50 

0 

C 

50 

D 

50 

 52 53 N 105 

 

 

A – брой истински позитивни /брой сигурно позитивни дали 

положителен резултат/ 

B – фалшиво отрицателни /брой сигурно позитивни дали 

отрицателен резултат/ 
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C –  фалшиво положителни / брой сигурно отрицателни проби, 

дали положителен резултат/ 

D -  истински отрицателни /брой сигурно отрицателни проби, 

дали негативен резултат/ 
 

 

1. чувствителност = a / (a + b) = 52/ 55 = 0.95 x 100% = 95% 

2. специфичност = d / (c + d) = 50 / 50 = 1 x 100% = 100% 

3. ниво на фалшиво положителни резултати = c / (a + c) = 0 / 52 =  

0 х 100% =  0% 

4. ниво на фалшиво отрицателни резултати =  b / (b + d) =  3 / 53 

= 0.06 x 100% = 6% 

5. точност = (a + d) / n = 52+50 /105 = 0.97 x 100% = 97% 
 

 

Модифицираният САМР тест с кръвен агар намазан с 2% воден 

разтвор на глюкоза има чувствителност 95%, специфичност 100% и 

точност 97%. Той може да бъде използван в микробиологичната 

лаборатория при липса на Columbia агар или при невъзможност  за 

разливане на кръвен агар съдържащ 0.2% глюкоза. 

 

 

Животински модел на неонатална инфекция  

 

Интракраниално заразяване на възрастни мишки: При 

заразяване с див тип и клиничен изолат от серотипове III и V в доза 

4 х 10
7
/10 µl не беше достигната DL50. При заразяване с изолати с 

повишена патогенност такава беше достигната на 36-тия час за 

серотип V и на 72-ия час за серотип III. Симптомите на животните 

бяха: настръхнала козина, изгърбена вкочанена поза, фотофобия, 

летаргия. Въпреки че бактериите бяха инжектирани в 

субарахноидалното пространство (фигура 2), хистологичният 

препарат разкри картина на енцефалит с участъци на некроза и 

хеморагия в мозъчната тъкан, струпване на бактерии и неутрофили 

(фигура 8).  
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Микробиологичното изследване на кръв от интракраниално 

инфектираните животни показа наличието на бактерии. 

Впоследствие ние се отказахме от интракраниалното заразяване 

на животните, тъй като този модел не съответства на естествения 

начин на заразяване при хората и преминахме към пътища на 

заразяване, които са близки до патогенезата на неонаталната 

инфекция при човека. 

 

 

Фигура 8. Бактериален енцефалит 
 

 

 

 

 

Пероралното директно и индиректно заразяване на 

новородени мишки не доведоха до неонатална инфекция. 

Преживяемостта на животните беше 100% и не беше достигната 

DL50 до края на експеримента. 
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Същото се отнася и за интрааурикуларното заразяване на 

десет – дневни мишки.  

 

Интраназалното заразяване с една или четири дози на 

новородени мишки също не доведе до неонатална инфекция и 

преживяемостта на животните беше 100%. 

 

Интравагинално инокулиране на бременни мишки: При 

еднократно инокулиране ден преди раждането, преживяемостта на 

новородените беше над 80%, включително и за щамовете с усилена 

патогенност (фигура 9).  

При шесткратно инокулиране обаче, получихме неонатална 

инфекция и DL50 за щамовете с усилена патогенност за серотип  V на 

16-тия час и за серотип III на 48-мия час и (фигура 10). Получихме 

модел на неонатална стрептококова инфекция, който може да се 

използва за изпитване ефекта на различни ваксинални препарати. 

 

Преживяемост на поколенията  на ваксинирани и 

неваксинирани мишки:  

 

Поколенията на ваксинираните мишки имаха по-висока 

преживяемост в сравнение с тази на поколенията на 

неваксинираните мишки за четирите щама. При дивия тип серотип 

III нямаше статистически достоверна разлика, но при останалите три 

щама имаше такава: при серотип III с усилена патогенност р < 

0.0044; при див тип серотип V р < 0.0001; при серотип V с усилена 

патогенност р < 0.0001 (фигури 11а, 11b, 12a и 12b съответно).  
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Фигура 9. Интравагинално еднократно инокулиране на 

бременни мишки – преживяемост на новородените 

 

 

 

 

Фигура 10. Интравагинално шесткратно инокулиране на 

бременни мишки – преживяемост на новородените 

 

 

 

 

-1 

-3      -2      -1 
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Фигура 11a. Преживяемост на поколението на имунизирани 

мишки спрямо поколението на неимунизирани мишки 

срещу GBS серотип III див тип 

 
 

 

Фигура 11b. Преживяемост на поколението на имунизирани 

мишки спрямо поколението на неимунизирани мишки 

срещу GBS серотип III щам с усилена патогенност 
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Фигура 12a. Преживяемост на поколението на имунизирани 

мишки спрямо поколението на неимунизирани мишки срещу 

GBS серотип V див 

тип

 
 

Фигура 12b. Преживяемост на поколението на имунизирани 

мишки спрямо поколението на неимунизирани мишки срещу 

GBS серотип V щам с усилена патогенност 
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Поколенията на мишките заразени със серотип III див тип 

имаха висока преживяемост над 80% и не достигнаха до DL50 нито 

за ваксинираните, нито за неваксинираните майки.  

Поколенията на неимунизирани мишки заразени със серотип III 

щам с усилена патогенност достигнаха DL50 още в рамките на 

първия ден, а до четвъртия ден всички новородени починаха. 

Поколенията на имунизирани мишки заразени със серотип III щам с 

усилена патогенност достигнаха DL50 на втория ден, но оцелелите до 

третия ден останаха живи до края на експеримента (преживяемост 

25%). 

Поколенията на неимунизирани мишки заразени със серотип V 

див тип достигнаха DL50 на третия ден след раждането и останаха с 

40% преживяемост до края на експеримента. Поколенията на 

имунизираните мишки не достигнаха DL50 до края на експеримента 

(преживяемост 80%).  

Поколенията на неимунизирани мишки заразени със серотип V 

щам с усилена патогенност достигнаха DL50 още на първия ден и до 

четвъртия ден всички починаха. Поколенията на имунизирани 

мишки заразени със серотип V щам с усилена патогенност 

достигнаха DL50 на втория ден, но оцелелите до четвъртия ден 

останаха живи до края на експеримента (преживяемост 30%). 

Експериментите доказаха протективния ефект на термично 

убита ваксина. 
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ИЗВОДИ. РЕЗЮМЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

 

1. Доминиращите серотипове стрептококи група В, изолирани 

от бременни жени и от деца с неонатална инфекция у нас бяха: Ia, Ib, 

II, III и IX. Тези серотипове без IX са водещи и в останалите 

европейски държави и САЩ, следователно  бъдеща ваксина ще 

покрива и серотиповете, които са най-чести за България с 

изключение на серотип IX.  

 

2. Стрептококите от група В, изолирани от бременни жени и 

деца с неонатална инфекция бяха 100% чувствителни на пеницилин, 

цефалоспорини от първа и трета генерация, и ванкомицин. 

Чувствителността към макролиди и клиндамицин като алтернатива 

при алергия към пеницилин е 86.15%. Те могат да се използват след 

проверка на чувствителността в антибиограма. Резистентността 

беше от типа макролиди-линкозамиди-стрептограмин В, т.е. нито 14- 

15- и 16-членни макролиди, нито клиндамицин могат да се използват 

за лечение и профилактика.  

 

3. В нашето клинично проучване открихме жени положителни 

за носителство на стрептококи група В, които нямаха рисков фактор 

по време на раждането и въпреки това родиха деца с неонатална 

инфекция. Следователно GBS носителството следва да се приеме 

като показание за intrapartum антибиотична профилактика.  

 

4. Разработеният от нас модифициран CAMP тест имаше 95%  

чувствителност и 100% специфичност. Методът е лесен за 

изпълнение от микробиологичните лаборатории в мрежата. 

 

5.  Интравагинално инокулиране на бременни мишки с шест 

дози стрептококова суспензия води до развитие на инфекция на 
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новородените. Убита ваксина предпазва поколението на 

имунизирани мишки спрямо това на неимунизирани животни. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ. ПРИНОСИ 

 

Научни приноси, оригинални за България 

 

1. Представени са първите за България данни за доминиращите 

серотипове стрептококи група В, изолирани от бременни жени и 

деца с неонатална инфекция според съвременната класификация на 

серотиповете.  

 

Приноси с научно-приложен характер 

 

1. Бета-лактамните антибиотици следва да останат първо 

средство на избор за лечение и профилактика на GBS инфекциите. 

Резистентността към макролиди и клиндамицин към днешна дата е 

13.85%. Прилагането им трябва да става след изпитване на 

чувствителността в антибиограма.  

 

2. Предложени са мерки за профилактика на неонаталните GBS 

инфекции на базата на клинично проучване проведено в България: 

микробиологичен скрининг на ректовагинален секрет на всички 

бременни жени в 35-37-ма гестационна седмица и прилагане на 

антибиотична профилактика в хода на раждането на всички GBS 

положителни жени. 

 

3. Разработена е модификация на CAMP тест, която не изисква 

предварително разливане на кръвен агар с 0.2% глюкоза: намазване 

повърхността на петри кръвен агар с 2% воден разтвор на глюкоза и 

посявка на щамовете по конвенционалния начин. Тестът има 

чувствителност 95% и специфичност 100%. 
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4. Разработен е животински модел на неонатална GBS инфекция 

чрез интравагинално инокулиране на бременни аутбредни CD-1 

мишки.  Този модел може с успех да се използва за изпитване на 

ефективността на различни ваксинални препарати. 
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