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Използвани съкращения: 

ДВСК  дисеминирана вътресъдова коагулация 

ДНК  дезоксирибонуклеинова киселина 

ЗНТ   Западно-нилска треска 

ЗНЕ  Западно-нилски енцефалит 

иРНК   (информационна рибонуклеинова киселина) 

КЕ  Кърлежов енцефалит 

ККХТ  Кримска-Конго хеморагична треска 

ОБН   остра бъбречна недостатъчност 

РНК   рибонуклеинова киселина 

ХБС   Хантаан белодробен синдром 

ХТБС   Хеморагична треска с бъбречен синдром 

ЦНС   централна нервна система 

cDNA  комплементарна ДНК (copy DNA) 

CCHFV   вирус на Кримската-Конго хеморагична треска (Crimean Congo 

hemorrhagic fever virus) 

dNTPs   дезоксинуклеотид трифосфат 

DOBV  вирус Добрава 

ELISA  ензимен имуносорбентен тест (enzyme-linked immunosorbent assay) 

HTNV   вирус Хантаан 

IgM   имуноглобулин М 

IgG  имуноглобулин Г 

PCR   полимеразна верижна реакция (polymerase chain reaction) 

PUUV  вирус Пуумала 

RT-PCR  полимеразна верижна реакция с обратна транскрипция (reverse 

transcription polymerase chain reaction) 

TBEV  вирус на Кърлежовия енцефалит (Tick-borne encephalitis virus) 

WNV   вирус Западен Нил (West Nile Virus) 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Вирусите, пренасяни чрез членестоноги или арбовирусите, са широко 

разпространени по целия свят. Естествената им циркулация включва членестоногите, 

които служат като вектор и гръбначни животни - резервоари, които служат като 

амплифициращи гостоприемници. Повече от 150 от тях причиняват заболявания при 

човека и болшинството са зоонози. Отдавна арбовирусите не са проблем единствено на 

тропичните и субтропични региони, където комари и други членестоноги са в изобилие, 

а циркулират и в  умерените ширини.  От десетилетия насам ареалът на разпространение 

на тези вируси се разширява, което е следствие от различни социо-икономически и 

природни фактори. От една страна, важни са естествените генетични мутации и 

рекомбинации сред вирусите. От друга страна, от голямо значение са климатичните 

промени, включващи общото затопляне на климата и масовото обезлесяване на 

планетата. 

България предоставя благоприятни климатични условия, като се има предвид 

географското разположение на страната ни и преминаването на множество миграционни 

пътища на птиците, и е ендемичен регион за някои Бунявируси – като вирусът на 

Кримската Конго хеморагична треска (ККХТ) и хантавируси, причиняващи хеморагична 

треска с бъбречен синдром (ХТБС), които се предават чрез гризачи, а не с членестоноги, 

но също се разглеждат заедно с арбовирусите. Случаите и на ККХТ, и на ХТБС в 

България са тежки, животозастрашаващи,  и двете инфекции са с приридо-огнищен 

характер.  

През последните 2 десетилетия все повече се разширява обсегът на разпространение 

на вируса на Западния Нил (WNV), представител на семейството на Флавивирусите, с 

множество големи епидемични взривове по света. Три от тях са в съседни на България 

страни – Румъния, Гърция и Сърбия.  

Друг представител на семейството на Флавивирусите – вирусът на кърлежовия 

енцефалит (КЕ) също е с доказани природни огнища в България. Макар случаите на КЕ 

в страната да са спорадични, в последните години разпространението на вируса в Европа 

нараства драстично, както и общият брой на случаите. През последните години и в 

Румъния се регистрират случаи на КЕ.  

Във връзка с промените, споменати по-горе, разпространението на тези вируси на 

територията на страната вероятно се е разширило. Методите за доказване на вирусите и 
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имунния отговор срещу тях непрекъснато се усъвършенстват и се въвеждат нови все по-

надеждни. Последните насочени проучвания в България са направени преди две 

десетилетия. Липсват по-нови данни за разпространението на тези важни и тежки 

вирусни инфекции в страната. Всичко това налага извършване на съвременни 

проучвания върху заразеността на техните вектори и резервоари и оценка на 

разпространението им сред хората.  

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

Анализирайки достъпната литература по проблема, ние си поставихме за основна 

цел: 

Проучване на актуалното разпространение на Бунявирусите CCHFV, DOBV, 

PUUV и на Флавивирусите WNV и TBEV в България чрез провеждане на еколого-

епидемиологични и молекулярно-генетични методи в ендемични и неендемични райони 

на страната с оглед уточняване на ареала им. 

За постигане на тази цел набелязахме следните задачи: 

1. Да се проучи разпространението на вируса на ККХТ  

 CCHFV сред векторите – кърлежи 

 CCHFV сред резервоарни видове – домашни животни 

 CCHFV сред здрави лица 

 CCHFV сред пациенти, суспектно болни с ККХТ 

 

2. Да се проучи разпространението на хантавирусите Dobrava и Puumala 

 Хантавируси сред резервоарни видове – гризачи 

 Хантавируси сред здрави лица 

 Хантавируси сред пациенти, суспектно болни с ХТБС 

 

3. Да се проучи разпространението на вируса на Западния Нил 

 WNV сред здрави лица 

 WNV сред пациенти с неясно фебрилно състояние и/или неврологични 

прояви 

 WNV сред пациенти с диагноза за вирусен енцефалит 

 

4. Да се проучи разпространението на вируса на Кърлежовия енцефалит 

 TBEV сред здрави лица 

 TBEV сред пациенти с неясно фебрилно състояние и/или неврологични 

прояви 

 TBEV сред пациенти с диагноза за вирусен енцефалит 
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3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

3.1. Материали 

3.1.1. Кърлежи 

3.1.2. Гризачи 

3.1.3. Домашни животни 

3.1.4. Човешки клинични материали 

3.1.5. Вземане, съхранение и транспортиране на клиничните материали до 

лабораторията 

3.1.6. Използвани готови търговски набори (китове) 

3.2. Методи 

3.2.1. Събиране и определяне на кърлежи 

3.2.2. Събиране и определяне на гризачи 

3.2.3. Екстракция на РНК от кърлежи 

3.2.4. Екстракция на РНК от тъкани и човешки клинични материали 

3.2.5. Синтез на комплементарна ДНК (cDNA) 

3.2.6. Олигонуклеотидни праймери 

3.2.7. Полимеразна верижна реакция (PCR) 

3.2.7.1. RT и Nested-PCR системи за детекция на CCHFV 

3.2.7.2. Контролиране на системата: положителни контроли 

3.2.7.3. Контролиране на системата: отрицателни контроли 

3.2.7.4. Визуализация и документиране на резултатите 

3.2.7.5. RT-PCR в реално време (real-time RT-PCR) 

3.2.8. Серологични реакции. ELISA 

3.2.8.1. ELISA за Кримска-Конго хеморагична треска 

3.2.8.2. ELISA и имуноблот за доказване на антитела срещу хантавируси 

3.2.8.3. ELISA за вируса на Западния Нил 

3.2.8.4. ELISA за Кърлежов енцефалит 
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4. РЕЗУЛТАТИ 

4.1. Разпространение на вируса на ККХТ в България 

4.1.1. Разпространение на вируса на ККХТ сред кърлежи в ендемични региони на 

България 

За изясняване циркулацията на ККХТ вируса сред кърлежите в страната 

изследвахме с RT-PCR потенциалните кърлежови вектори.  Общо 2315 иксодови 

кърлежа бяха свалени от 216 домашни животни (крави, кози и овце) в 5 области на 

страната, където са регистрираните случаи на ККХТ през последните 5 години. Повечето 

от събраните кърлежи бяха възрастни форми (2231/2315), а останалите – нимфи. Таблица 

1 и Фигура 1 обобщават видовото разпределение на кърлежите в петте области.  

 

Таблица 1. Видово разпределение на кърлежите, свалени от домашни животни от 5те 
ендемични области 

Област Hyalomma 
marginatum 

N (%) 

Rhipicephalus 
sanguineus 

N (%) 

Ixodes  

ricinus 

N (%) 

Dermacentor 
marginatum 

N (%) 

Haemaphysalis 
spp. 

N (%) 

Благоевград 77 (29.8) 175 (67.8) 5 (1.9) 0 1 (0.4) 

Кърджали 389 (71.9) 149 (27.5) 3 (0.6) 0 0 

Хасково 76 (15.9) 398 (83.1) 3 (0.6) 1 (0.2) 1 (0.2) 

Ямбол 100 (27.8) 259 (71.9) 1 (0.2) 0 0 

Бургас 388 (57.3) 238 (35.2) 51 (7.5) 0 0 

Общо  1030 (44.5) 1219 (52.7) 63 (2.7) 1 (0.05) 2 (0.1) 
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Фигура 1. Ендемични за ККХТ области на България (2010 г.-2014 г.) и видово разпределение на 
кърлежите, свалени от домашни животни 

 

Общо 623 кърлежа от вида H. marginatum (60.5% от всички събрани кърлежи от 

този вид) и 107 кърлежа от вида R. sanguineus s.l. (8.8% от събраните вектори от този вид) 

бяха изследвани за наличие на РНК на вируса на ККХТ с помощта на RT-PCR в реално 

време (Фигура 2). Вирусният геном беше открит в общо 39 кърлежа от вида H. 

marginatum, свалени от 13 животни (9 крави, 4 овце).  
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Фигура 2 Real-time RT-PCR за детекция на вируса на ККХТ линия 5 при кърлежи. А – 
положителна контрола CCHFV; Б - кърлеж Църквица 33А; В – кърлеж Църквица 5А; Г – 

отрицателна контрола 

Деветнадесет от тези кърлежи бяха свалени от 5 животни (1 крава, 4 овце) в област 

Бургас, а останалите 20 бяха свалени от 8 животни (8 крави) в област Кърджали. Тези 13 

животни представляваха 6% от всички изследвани домашни животни (n=216). За 

отделните селища процентът на инфектираните животни варираше между 3.7% и 17.7% 

за двете области.  

Положителните 39 проби бяха изследвани и чрез RT-nested PCR (Фигура 3), 28 от 

тях бяха положителни.  

 

Фигура 3. Гел-електрофореза на амплифицираните секвенции от регион на малкия S-сегмент 
на РНК от вируса на ККХТ чрез RT-nested PCR. Старт М – маркер (ReadyLoad, Invitrogen); 

старт 1 – специфичен ампликон с размер 534bp при първи цикъл и старт 2 специфичен 
ампликон с размер 260bp при втори цикъл - доказват наличие на вируса на ККХТ в кърлеж 30А 

от с.Снягово, област Бургас. 

 

534 bp 

260 bp 

А 

Б 

В 

Г 

M    1     2 
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Нивото на заразеност на кърлежите от вида H. marginatum варираше между 2.7% 

и 15.2% за отделните селища на областите Бургас и Кърджали. Средните стойности 

възлизаха на 8.8% за област Бургас и 8.6% за област Кърджали. От изследваните кърлежи 

от вида R. sanguineus s.l. в нито един не беше открита РНК от вируса на ККХТ (Таблица 

2). Изолираните щамове бяха изпратени в Солунски университет, Гърция за последващо 

секвениране. След предоставянето им в базата данни GenBank, секвенциите получиха 

номера KR092373, KR092374 и KX227372- KX227374. 

 

Таблица 2. Заразени с вируса на ККХТ кърлежи по селище и област 

Област Селище H. marginatum N H. marginatum 
CCHFV пол+ N (%) 

R. sanguineus N R. sanguineus 
CCHFV пол+ N 

Благоевград Лъжница 30 0    

Кърджали 
Църквица 122 17 (13.9)   

Девинци 111 3 (2.7)   

Хасково 

Конуш 28 0    

Тянево 29 0  107 0  

Градище 17 0    

Ямбол Шарково 69 0    

Бургас 
Лъка 99 15 (15.2)   

Снягово 118 4 (3.4)   

Общо  623 39 (6.3) 107 0  

 

За доказване на АР92-подобни щамове (ККХТ вирус линия 6) беше използван 

втори RT-nested PCR, описан в „Материали и методи“ т. 3.2.7.1. (Фигура 4), с помощта 

на който бяха изследвани 415 кърлежа от вида R. sanguineus s.l. От тях 49 позитивираха, 

така заразеността на кърлежите с AP92-подобен щам възлизаше на 11.8%, като варираше 

между 0 и 58.3% за отделните селища (Таблица 3). Висока заразеност на кърлежите от 

този вид с АР92-подобен щам на CCHFV беше открита в област Кърджали (46/114 или 

40.4%), следвана от област Хасково (3/117 или 2.6%). В областите Бургас, Благоевград и 

Ямбол подобен щам не беше открит. Изолираните щамове бяха изпратени в Солунски 

университет, Гърция за последващо секвениране. В базата данни GenBank секвенциите 

получиха номера KX227375-KX227377. 
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Фигура 4. Гел-електрофореза на амплифицираните секвенции от малкия S-сегмент на РНК от 
вируса на ККХТ, линия 6 чрез RT-nested PCR. Старт М – маркер (ReadyLoad, Invitrogen); 

старт 1 – кърлеж 11А, с. Девинци, II рунд,  старт 2 специфичен ампликон с размер 469bp при 
втори цикъл, кърлеж 12А, с. Девинци; старт 3 – кърлеж 13А, с. Девинци, Iiрунд; старт 4 – 

специфичен ампликон с размер 469bp при втори цикъл, кърлеж 14А, с. Девинци, обл. Кърджали. 

 

Таблица 3. Заразени с AP92-подобни щамове на CCHFV кърлежи от вида R. sanguineus в 
ендемични региони на България 

Област Селище R. sanguineus  N пол(+)/N изследвани (%) 

Благоевград Лъжница 0/23 (0) 

Кърджали 
Църквица 11/54 (20.4) 

Девинци 35/60 (58.3) 

Хасково 

Градище 0/25(0) 

Тянево 3/77 (3.9) 

Конуш 0/15 (0) 

Ямбол Шарково 0/44 (0) 

Бургас 
Лъка 0/81(0) 

Снягово 0/36 (0) 

Общо  49/415 (11.8) 

 

 

  

469

M    1       2    3         4 
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Серопревалиране на ККХТ сред домашни животни в България 

Установено е, че серопревалирането на ККХТ вируса в животните служи успешно 

като индикатор за риска от заболяване при хората. Ето защо, в периода от юни 2014 г. до 

юли 2015 г. бяха събрани серумни проби от 711 животни (413 крави, 182 овце, 73 кози и 

43 други домашни и диви животни) от всичките 28 области на страната, включително и 

петте ендемични региона, където са регистрирани случаи на ККХТ през последните 5 

години – Благоевград, Хасково, Кърджали, Ямбол и Бургас. Специфични анти-ККХТ IgG 

антитела бяха открити в общо 127 животински серума (86 крави, 21 овце, 16 кози и 3 

неизвестни), произлизащи от 20 области на страната (Таблица 4). Така средното ниво на 

серопозитивност възлизаше на 17.9%, като варираше между 0 и 100% за отделните 

области. Най-високи стойности на серопозитивност бяха открити в областите Кърджали 

(100%), Бургас (33.8%), Плевен (36.8%) и Габрово (35.7%). По-ниски нива на 

серопозитивност бяха открити в областите Благоевград (20%) и Търговище (25%), както 

и в Русе (15.7%), Силистра (14.7%), Хасково (14.6%), Ямбол (14%), Кюстендил (13.3%), 

Пловдив (10%), Добрич (10%), Сливен (9.4%), Видин (8.9%), София (7.7%), Стара Загора 

(4.8%) и Ловеч (3.2%).  

Серопревалирането показа най-високи нива сред кози – 16 положителни серумни 

проби от общо 73 или 21.9%, последвани от крави – 86/413 или 20.8% и овце – 21/125 

или 16.8%.  

Таблица 4. Серопревалиране на вируса на ККХТ в домашни животни в България 

Области Изследвани 
серуми(бр) 

Положителни 
бр (%) 

Области Изследвани 
серуми(бр) 

Положителни 
бр (%) 

Благоевград 35 7 (20.0) Плевен 19 7 (36.8) 

Бургас 80 27(33.8) Пловдив 20 2 (10) 

Варна 11 0 (0) Разград 2 1 (50) 

В. Търново 20 0 (0) Русе 57 9 (15.7) 

Видин 45 4 (8.9) Силистра 34 5 (14.7) 

Враца 16 0 (0) Сливен 32 3 (9.4) 

Габрово 14 5 (35.7) Смолян 15 2 (13.3) 

Добрич 40 4 (10) София Област 11 0 (0) 

Кърджали 30 30 (100) София 13 1 (7.7) 

Кюстендил 15 2 (13.3) Стара Загора 21 1 (4.8) 

Ловеч 31 1 (3.2) Търговище 4 1 (25.0) 

Монтана 15 0 (0) Хасково 55 8 (14.6) 

Пазарджик 2 0 (0) Шумен 9 0 (0) 

Перник 15 0 (0) Ямбол 50 7(14.0) 

   Общо 711 127 (17.9) 
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4.1.2. Серопревалиране на ККХТ сред здрави лица в България 

Серопревалирането сред здравите лица отразява действителната циркулация на 

вируса, който може да причинява и леки, субклинични форми. Официалната регистрация 

на случаите на ККХТ отразява само най-тежките форми и съответно редица области без 

регистрирани случаи е възможно да бъдат също рискови. Поради липсата на всякакви 

данни за серопревалирането на ККХТ вируса в страната, в периода юни-септември 2015 

г. бяха събрани 1600 серумни проби от здрави лица от всички области на България, както 

ендемични, така и неендемични. Специфични анти-ККХТ IgG антитела бяха открити в 

общо 55 (3.4%) серумни проби, произхождащи от 20 области на страната. Така средното 

ниво на серопозитивност сред хората възлизаше на 3.4%, като варираше за отделните 

области между 0 и 28% (Фигура 5). Най-високи стойности на серопозитивност бяха 

открити в областите Хасково (28%), Ямбол (12%) и Добрич (8%), показано на Фигура 6. 

От положителните серумни проби 30 принадлежаха на жени, а 25 – на мъже. Средната 

възраст беше 60.1 г. (варираща между 1 и 90 г).  

 

Фигура 5. Наличие на анти-ККХТ IgG антитела сред здрави хора, по области. 
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Фигура 6. Наличие на анти-ККХТ IgG антитела сред здрави хора – географско представяне 

 

4.1.3. Изследване на пациенти за ККХТ 

За периода януари 2014 г. – юли 2016 г. бяха изследвани 141 проби (113 серумни 

и 28 кръвни проби) на пациенти със съмнение за инфекция с вируса на ККХТ. Вирусът 

на ККХТ беше доказан с RT-PCR при трима пациенти, произхождащи от областите – 

Пловдив, Благоевград и Ямбол. От тримата пациента, в които бе открит вирусът на ККХТ, 

двама бяха мъже и една – жена. Антитела  от клас IgM бяха открити в 11 от изследваните 

серумни проби на 9 пациента, произхождащи от същите области – Пловдив, Благоевград 

и Ямбол  и областите Кърджали и Бургас (Фигура 7). От 9те пациента с доказани IgM 

антитела, 7 бяха мъже, 2 – жени. 
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Фигура 7. Случаи на ККХТ 2014-2016г  
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4.2. Разпространение на Хантавируси в България 

4.2.1. Разпространение на Хантавируси сред резервоарни животни в ендемични 

области на България 

Дребните мишевидни гризачи се явяват резервоари на хантавирусите в природата. 

Известна е връзката между определени видове гризачи със специфични хантавируси. За 

България липсват съвременни данни за разпространението на хантавирусите. Ето защо, 

в периода юни-декември 2014 г. бяха събрани 109 дребни бозайници от 4 области на 

южна България – Смолян, Пловдив, Пазарджик и Благоевград, които са ендемични за 

хантавируси. Повечето от събраните гризачи бяха възрастни (100/109 или 92%). На 

Таблица 5 е показано видовото разпределение на бозайниците в четирите области.  

 

Таблица 5 .Видово разпределение на гризачите в 4 ендемични области на България 

Вид брой (%) 

Apodemus spp 53(48.6) 

Microtus arvalis 20 (18.3) 

Microtus spp 5 (4.6) 

Myodes glareolus 19 (17.4) 

Mus musculus 5 (4.6) 

Mus macedonicus 4 (3.7) 

Crocidura suaveolens 1 (0.9) 

Sorex minutus 1 (0.9) 

Micromys minutus 1 (0.9) 

 

 

 От изследваните 109 гризача, при 3 (2.8%) беше открит вирусът PUUV с помощта 

на real time RT-PCR  и при нито един не беше открит вирусът DOBV. Гризачите, при 

които бе доказана хантавирусна РНК, произлизаха от 3 области – Благоевград, Смолян и 

Пазарджик и всичките бяха от вида Myodes glareolus, който е и основният резервоар на 

PUUV.  

4.2.2. Серопревалиране на хантавируси сред здрави лица в различни области на 

България 

За изясняване циркулацията на хантавирусите в сраната беше необходимо да се 

проведе първото у нас проучване на серопревалирането на хантавирусите и определяне 

на типовете циркулиращи хантавируси. В периода юни-септември 2015 г. бяха събрани 

1600 серумни проби от здрави лица от всички области на България, както ендемични, 
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така и неендемични. С помощта на търговски китове ELISA (Euroimmun, Germany) общо 

1439 серумни проби бяха изследвани за наличие на специфични антитела от клас IgG 

срещу хантавируси. Такива бяха открити в 92 (6.4%) от пробите, произхождащи от общо 

23 от областите на страната (Фигура 8). Нивата на серопревалиране за отделните области 

варираха от 0% до 22%. Най-високи стойности на серопозитивност бяха открити в 

областите Благоевград (20.31%) и Враца (22%), както и в областите Ямбол (14%), Сливен 

(12%), Смолян (12%), Пазарджик (11%). От положителните серумни проби 49 

принадлежаха на мъже и 43 на жени. Средната им възраст беше 58 г. (варираща между 1 

г и 89 г).  

Специфичните антитела срещу хантавируси бяха потвърдени чрез имуноблот 

(Фигура 9) при 29 от положителните проби (32%). Специфични антитела срещу PUUV 

бяха открити при 21 от серумните проби, а специфични антитела срещу DOBV – при 8 

(Фигура 8). Очевидно PUUV много по-често причинява леки и инапарентни форми на 

ХТБС у нас. 

 

Фигура 8. Географско разпределение на доказаните при серопревалирането антитела срещу 
DOBV и PUUV. 
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Фигура 9. Имуноблот, доказване на антитела срещу PUUV при проба N22, област Русе 

 

4.2.3. Изследване на пациенти за Хантавируси 

За периода януари 2014 г. – юли 2016 г. бяха изследвани 117 проби (113 серумни 

и 4 кръвни проби) на пациенти със съмнение за ХТБС. Вирусът PUUV не се откри при 

нито една от пробите, нито антитела срещу него. Вирусът DOBV беше открит в една от 

пробите, антитела от клас IgM срещу DOBV бяха открити при 14 от пациентите – с 

нарастващ титър и/или последваща сероконверсия. Пациентите произхождаха от 

различни области на страната – Русе, Сливен, Пловдив, Шумен, Добрич, Смолян, 

Пазарджик и Стара Загора (Фигура 10). Болшинството бяха мъже (13/14), а средната 

възраст беше 39 г (варираща между 27 г. и 66 г.).  

 

Фигура 10. Случаи на ХТБС 2014-2016 г., географско разпределение. 
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4.3. Разпространение на вируса на Западно-Нилската 

треска  (WNV) в България 

4.3.1. Серопревалиране на ЗНТ сред здрави лица в България 

Предвид епидемичните взривове от ЗНТ в съседните на България страни през 

последните години и липсата на регистрирани случаи на заболяването в страната, се 

насочихме към проучване на серопревалирането на вируса сред хората. В периода юни-

септември 2015г бяха събрани 1600 серумни проби от здрави лица от всички области на 

България. С помощта на търговски китове ELISA (Euroimmun, Germany) общо 1451 

серумни проби бяха изследвани за наличие на специфични антитела от клас IgG срещу 

вируса на Западния Нил. Такива бяха открити в 22 (1.5%) от пробите, произхождащи от 

общо 11 от областите на страната. Нивата на серопревалиране за отделните области 

варираха между 0 и 10% (Фигура 11). Най-високи стойности на серопозитивност бяха 

открити в областите София област (10%) и Видин (7.5%), следвани от областите Русе 

(6%), Силистра (6%) и Враца (4%), антитела бяха открити и в областите Кюстендил (2%), 

Плевен (2%), Смолян (2%), Ямбол (2%), Добрич (1.92%) и Пловдив (1.61%). Средната 

възраст възлизаше на 58 г., а отношението между половете беше приблизително 1:1.  

 

Фигура 11. Наличие на анти-ЗНТ IgG антитела сред здрави хора – географско представяне. 
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4.3.2. Изследване на пациенти за ЗНТ 

Въвеждането на съвременна вирусологична диагностика и насочените 

изследвания на пациенти с менингити и енцефалити позволиха откриване и доказване на 

първите случаи на ЗНТ в България. За периода юни-октомври 2015 г. бяха изследвани 

225 серумни проби на пациенти с неясни фебрилни състояния и/или неврологични 

прояви от различни болнични заведения на страната. От тях при 8 (3.6%) бяха открити 

IgM антитела срещу WNV. Положителните проби бяха на пациенти с диагноза вирусен 

енцефалит и произхождаха от областите Сливен и Кърджали. Антитела от клас IgG не 

бяха открити.  

Общо 117 проби, клинични материали (серум, ликвор и урина) от пациенти, 

съмнително болни от ЗНТ бяха изследвани в периода януари 2014г – юли 2016г. 

Антитела срещу вируса бяха открити при 16 (13.7%) от пробите на общо 6 пациента. 

Потвърдени бяха три заболявания – 2 от област София-град и 1 от област Варна, всички 

с неврологични прояви и данни за локално заразяване. В урината на двамата пациенти от 

София беше открит вирусът WNV с помощта на real-time RT-PCR. Единият вирусен щам 

беше секвениран съвместно с Университет Падова, Италия и беше установен WNV линия 

2 с най-голямо генетично сходство с щамовете от Гърция. (Фигура 12). 

 

Фигура 12. Филогенетично дърво на цели геноми на изолати WNV линия 2, Европа 
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4.4. Разпространение на вируса на кърлежовия енцефалит 

(TBEV) в България 

4.4.1. Серопревалиране на TBEV сред здрави лица в България 

Кърлежовият енцефалит е спорадично заболяване в нашата страна. Изследване за 

разпространението сред хората на вируса, който го причинява, не е правено. Ето защо, с 

помощта на търговски китове ELISA (Euroimmun, Germany) бяха изследвани общо 1138 

серумни проби от здрави лица за наличие на специфични антитела от клас IgG срещу 

вируса на Кърлежовия енцефалит. Такива бяха открити в 7 (0.6%) от пробите, 

произхождащи от общо 5 от областите на страната. Нивата на серопревалиране за 

отделните области варираха между 0 и 4.76% (Фигура 13). Най-високи нива на 

серопозитивност бяха открити в област Габрово (4.76%), Силистра (3.03%) и София 

област (3.03%). Средната възраст беше 52.6 г.  

 

Фигура 13. Наличие на анти-КЕ IgG антитела сред здрави хора – географско представяне. 
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4.4.2. Изследване на пациенти за кърлежов енцефалит 

Насоченото издирване на пациенти с неясни фебрилни състояния и/или 

неврологични прояви от различни болнични заведения на страната, доведе до изследване 

на общо 225 пациенти в периода юни-октомври 2015 г. От тях при двама (0.8%)  бяха 

открити IgM и IgG антитела срещу TBEV. Положителните проби бяха на пациенти с 

диагноза вирусен енцефалит и произхождаха от област Перник.  

Допълнително, 62 проби, клинични материали (серум, ликвор) на 55 пациенти, 

съмнително болни с Кърлежов енцефалит бяха изследвани в периода януари 2014г. – юли 

2016 г. Антитела срещу вируса бяха открити при 9 от пробите на общо 5 пациента – в 

областите Перник, Пазарджик и Кюстендил. Три от случаите бяха с доказана 

сероконверсия.  

5. ОБСЪЖДАНЕ 

5.1. Заразеност на кърлежи с вируса на ККХТ 

Географското разпространение на ККХТ е пряко свързано с разпространението на 

кърлежите от род Hyalomma. Сред видовете на този род, H.marginatum е основният 

преносител на инфекцията в Европа и Азия. България е с умерен климат и южните й 

области са ендемични за ККХТ. Понастоящем се докладват по-малко от 10 случая 

годишно, но заболяването в страната се среща вече повече от 60 години. Тъй като 

повечето случаи остават нерегистрирани и с цел да се проучи разпространението на 

вируса на ККХТ, както и риска за хората, бяха събрани кърлежи от домашни животни от 

петте области на страната, в които са регистрирани случаи на ККХТ през последните 5 

години.  

Геномът на вируса беше открит в кърлежи от вида H. marginatum с помощта на 

RT-PCR в реално време. Този вид се среща по-често от други видове именно в областите, 

в които вирусът на ККХТ беше открит, по-точно област Кърджали и област Бургас. 

Средното ниво на заразеност на H. marginatum беше 6.3%, но в някои селища достигаше 

до 13.9 и 15.2%. Единственото подобно проучване върху кърлежи, събрани от домашни 

животни в три ендемични за ККХТ региони през 2006-2010 г. отчита 4.9% заразеност на 

кърлежите от вида H.marginatum (Gergova et al., 2012). По-високото ниво на заразеност, 

което ние откриваме, може да се обясни с избора ни на ендемични региони, както и с 
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метода на изследване – RT-PCR в реално време, който е приет за най-прецизен. Също 

така климатични промени и други фактори може да влияят на изследването. 

Средното ниво на заразеност на кърлежите от вида H. marginatum е сравнимо с 

това, което е описано при ендемичните Балкански страни: между 9.1% и 10.9% за Турция 

(Ergonul 2006; Yesilbag et al., 2013); между 11% и 15% за Косово (Duh et al., 2006; Sherifi 

et al., 2014), въпреки че в скорошно проучване геномът на вируса не беше открит в 

кърлежи, събрани от домашни животни в иначе високо ендемични за страната региони 

(Fajs et al., 2014).  

За първи път в България открихме линия 6 на вируса на ККХТ (т.нар.  АР92-

подобни щамове). Нивото на заразеност на кърлежи от област Кърджали с тази линия 

беше високо – геномът се откри в 40% от кърлежите от вида R.sanguineus s.l. Имайки 

предвид скорошните докладвани случаи на инфекции при хора с такива щамове (Midili 

et al., 2009, Ozkaya et al., 2010) и тази висока заразеност на кърлежите, е твърде вероятно 

и в България да има подобни случаи. Така може да се обясни ниският брой на случаи на 

ККХТ в страната въпреки откритата висока серопревалентност сред здрави хора.  

Щамове, подобни на АР92, открихме в една от областите, в които открихме 

CCHFV (област Кърджали и област Бургас), и в една от останалите 5, в които са 

регистрирани наскоро случаи на ККХТ (а именно област Хасково). Прави впечатление, 

че кърлежи, свалени от отделни животни, са заразени или с CCHFV, или с АР92-подобен 

щам, но никога с двата едновременно. Това може да се дължи на т.нар. изключване на 

суперинфекция  при близкородствени вируси. Такива случаи са описани при различни 

вируси, включително и арбовируси (Karpf et al., 1997, Potiwat et al., 2011).  

Нивото на заразеност на кърлежите с двете линии на вируса на ККХТ (линия 5 и 

6) е в съответствие и с предишните проучвания за серопревалиране сред здрави хора в 

няколко области на България (Christova et al., 2013), при които най-високи нива на 

серопозитивност са открити в областите Бургас и Кърджали (съответно 7.6% и 6%).  

При анализа на последващото секвениране на изолираните щамове линия 5 и 

линия 6 CCHFV беше установено групиране на щамовете линия 5 с изолати от пациенти 

с ККХТ от ендемичните за България области. Щамовете линия 6 се групираха с гръцки 

щам от 2012 г.  
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5.2. Серопревалиране на ККХТ сред домашни животни 

Един от начините за определяне на регионите, в които циркулира вирусът на 

ККХТ, са серологичните проучвания сред домашни животни, които също са резервоар за 

вируса.  

Установеното от нас ниво на серопревалиране за ККХТ сред различни домашни 

животни в България беше сравнително високо – 17.9%. Скорошно проучване в Турция 

откри ниво на серопревалиране на ККХТ сред домашни животни от 33.1% (Tuncer et al., 

2014). По-ниско ниво бе докладвано в Гърция – 25% (Papa et al., 2014), Косово 18.4% 

(Fajs et al., 2014), Бившата Югославска република Македония – 14.6% (Mertens et al., 

2015) и Албания - 4.7% (Lugaj and Berxhol 2014).  

Всеки един от ендемичните региони – Кърджали, Бургас, Благоевград, Хасково и 

Ямбол показват високо ниво на серопревалиране, вариращо от 100% (Кърджали), 33.8% 

(Бургас) до 14% (Ямбол). Неочаквано е по-ниското ниво на позитивност сред животните 

в област Бургас (33.8%) в сравнение с предишно подобно проучване, при което антитела 

срещу вируса на ККХТ са били открити в 72% от животните (Barthel et al., 2014). 

Вероятната причина е избраният специфичен район на проучване, който включва две 

високо ендемични селски стопанства, докато в нашето проучване избрахме 3 населени 

места на случаен принцип.  

Наличието на специфични антитела при животните в области, в които не са били 

регистрирани случаи на ККХТ (като Кюстендил, Силистра и Видин), насочва към 

незабелязана циркулация на вируса. Желателни са бъдещи проучвания, въпреки че е 

вероятно и инфектираните животни да са били транспортирани там. Друга вероятна 

причина за това е циркулацията на АР92-подобен щам, който рядко предизвиква леко 

протичащи инфекции, а в останалото време остава незабелязан при хората. Високите 

нива на заразеност в неендемични региони като Разград (50%), Габрово (35.7%) и Плевен 

(36.8%) от части се дължат на малкия брой проби от тези области, но могат да отразяват 

пътя на мигриращите птици, чрез които се разпростанява вирусът. В бъдеще са 

необходими по-голям брой животински серуми, които да се включат в проучването, за 

да може да се оцени разпространението на вируса. Области, в които не се откриват 

специфични антитела, се намират предимно в северните части на страната. Това най-

вероятно се дължи на климатичните условия, които не са толкова благоприятни за 

кърлежите от род Hyalomma – основният вектор и резервоар на вируса. Поради 
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глобалните климатични промени обаче, северна България също би могла да се превърне 

в подходяща за вируса на ККХТ и неговите вектори среда.  

Специфични антитела срещу ККХТ бяха открити във всички видове животни, които 

бяха изследвани – кози, крави и овце. Това показва, че както по-големите така и по-

малките преживни животни могат да пренасят CCHFV и да представляват риск за хората, 

живеещи и работещи в близост.  

5.3.Серопревалиране на ККХТ сред здрави лица в България 

Макар в България да се произвежда ваксина срещу вируса на ККХТ, нейното 

приложение е сравнително ограничено и не се засяга общото население, а предимно 

специалисти и горски работници, които са изложени по-често на риск от среща с вируса. 

Ето защо наличието на специфични анти-ККХТ антитела от клас IgG сред здрави лица 

може да се използва като индиректен индикатор за присъствието и разпространението на 

вируса в страната.  

Специфични IgG антитела срещу вируса на ККХТ бяха открити в 55 от 

изследваните 1600 серумни проби с помощта на търговски китове ELISA (Вектор Бест, 

Русия). Така средното ниво на серопревалиране беше 3.4%, което съответства и на 

резултатите, получени при предишни подобни проучвания (Christova et al.,  2013, Gergova 

and Kamarinchev, 2014) – 2.8% и 3.2% съответно, въпреки че те не включват всички 

области на страната, а предимно региони от южна България. В нашето проучване бяха 

включени проби от всички области на страната – както ендемични, така и неендемични. 

Най-високи нива на серопозитивност бяха регистрирани в областите Хасково (28%) и 

Ямбол (12%), които са и ендемични за ККХТ. Данните са в съответствие и с тези, 

получени при серопревалирането на вируса сред домашни животни, при което IgG 

антитела бяха открити в 14.6% от изследваните животни от област Хасково и в 14% от 

изследваните животни от област Ямбол. Високото ниво на серопревалиране в Хасково 

може да се дължи и на циркулиращ АР-92подобен щам, който открихме в кърлежи от 

същата област и който се свързва с безсимптомни и рядко леко протичащи инфекции, а 

също и с границата със съседна Турция, където са откривани и нива на серопозитивност 

от 19.6% (Ertugrul et al., 2012). Неочаквано високи нива бяха открити в област Добрич 

(8%), където няма регистрирани случаи на ККХТ. Съседната област Шумен обаче преди 

години е била ендемична за инфекцията (Монев 2005). От другите ендемични региони, 

област Бургас и Кърджали показват средно ниво на серопозитивност – 2% и 4% 
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съответно. Неочаквано в област Благоевград не бяха открити специфични IgG антитела 

срещу вируса на ККХТ сред случайно подбраните здрави хора. В предишно подобно 

проучване, нивото на серопозитивност в този регион също е ниско – 1% (Christova et al., 

2013). Това може да се дължи на циркулацията на щам, причиняващ по-тежко протичащи 

форми на ККХТ, които не остават нерегистрирани. Сравнително високото ниво на 

серопозитивност в област Плевен (5.41%) е в съответствие с резултатите, получени при 

изследване наличието на антитела при домашни животни в същата област, където 

антитела бяха открити в над 30% от изследваните животни.  В област Велико Търново 

специфични антитела срещу вируса на ККХТ бяха открити сред 6% от изследваните 

здрави хора, което е сравнително високо ниво на серопозитивност, но за този регион се 

знае, че е бил ендемичен в миналото, макар и понастоящем да няма регистрирани случаи 

(Монев 2005). Антитела срещу вируса на ККХТ бяха открити и в някои други по-северни 

региони на страната, като областите Враца (2%), Ловеч (4%), Разград (4%) и Монтана 

(1.35%), което показва разпространение на вируса и в тези райони.  

Серопревалирането се увеличава с възрастта, което е очаквано, предвид че с 

годините се увеличава шансът за среща с инфекцията. Средната възраст на здравите 

пациенти, показали наличието на специфични анти-ККХТ IgG антитела от всички 

области на страната, беше 60.1 г. Тази възраст може да се обясни и със 

социоикономически фактори в България, свързани с това, че предимно по-възрастни 

хора се занимават с животновъдство и са в близък контакт с животни и съответно 

кърлежи, резервоари на вируса.  

Средното ниво на серопозитивност за България съответства на това, докладвано при 

други Балкански държави. За Турция то варира между 10%, 10.9% (Bodur et al., 2012; 

Gargili et al., 2011), и 19.6% (Ertugrul et al., 2012). В Гърция, където има само 1 

регистриран случай на ККХТ досега, средното ниво на серопревалиране възлиза на 4.2%, 

вариращо между 0 и 27.5%, макар до 90те това ниво да е било около 1% (Sidira et al., 

2012). В Косово нивото на серопозитивност също е съизмеримо с това, получено в 

нашето проучване – 4% (Fajs et al., 2014), вариращо между 0 и 9.3% за отделните региони.  

5.4. ККХТ при пациенти 

България е ендемичен регион за ККХТ и заболяването е разпространено широко. 

За периода януари 2014- юли 2016 бяха изследвани 141 проби на пациенти, съмнителни 

за ККХТ инфекция. С помощта на Real time RT-PCR вирусът на ККХТ открихме в 3 от 
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пациентите, които произхождаха от областите Пловдив, Благоевград и Ямбол, 

последните две от които, са ендемични. Пловдив също е бил ендемичен регион в 

миналото, циркулацията на вируса явно продължава и днес. Специфични антитела срещу 

вируса на ККХТ там открихме както в серуми от животни (10% от изследваните серуми 

са серопозитивни), така и в серуми на здрави хора (1.61%), което макар и под средното 

ниво за страната се доближава до нивото на серопозитивност на ендемичния регион 

Бургас (2%).  

С помощта на търговски китове ELISA (Вектор Бест, Русия) специфични IgM 

антитела открихме в 9 от изследваните серуми на пациенти, съмнителни за ККХТ 

инфкеция, за същия период. Геномът на вируса не можахме да открием, поради 

напредналия стадий на инфекцията, при който РНК на вируса вече е неоткриваема. 

Пациентите произхождат от областите – Пловдив, Кърджали, Бургас, Благоевград и 

Ямбол, което още веднъж показва циркулацията на вируса в област Пловдив, където 

предизвиква както тежко протичащи, така и безсимптомни инфекции. При всички 

пациенти, показали наличие на специфични анти-ККХТ IgM антитела, в последваща 

втора проба, взета седмица по-късно, доказахме и наличие на IgG антитела.  

Болшинството от пациентите с доказана инфекция с ККХТ бяха мъже (75%), което 

се демонстрира като рискова група и при други подобни проучвания (Yagci-Caglayik et 

al., 2014, Ince et al., 2014), свързано е с по-голямото участие на мъжете в селско-

стопанските дейности. Средната възраст на пациентите беше 54.5г, като само двама от 

пациентите бяха под 40-годишна възраст, болшинството бяха над 75 г. възраст. 

Инфекциите се наблюдаваха предимно през пролетните и летните месеци при ухапване 

от кърлеж (или сваляне и размачкване на кърлеж) или близък контакт с домашни 

животни. Пикът на инфекциите беше през месец юни.   

5.5. Разпространение на хантавируси сред резервоарни 

животни в България 

България е ендемичен за ХТБС регион, като инфекцията се открива за първи път 

още през 1953 г. (Монев 1991). От тогава насам са регистрирани над 400 случая на ХТБС 

на територията на страната. За последните 7 години (януари 2009 – юли 2016) в България 

са регистрирани 43 случаи на ХТБС. Повечето от тях (27/43 или 62.8%) произхождат от 

областите Пазарджик, Пловдив, Смолян и Благоевград.  
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Циркулацията на хантавируси в България може да се проследи при изследване на 

резервоарните животни – различни видове гризачи. Общо 109 дребни бозайници бяха 

събрани в периода юни-декември 2014 от ендемични за хантавируси региони на България 

– Смолян, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Тези животни изследвахме за наличие на 

вирусите DOBV и PUUV с помощта на Real time RT-PCR. Геномът на PUUV открихме в 

3 от изследваните гризачи, всички от вида M. glareolus – основен резервоар за този вирус. 

Те произхождат от 3 от изследваните области, а именно – Благоевград, Пазарджик и 

Смолян. Така заразеността на бозайниците възлиза на 2.75%, а на полевките от вида M. 

glareolus – 15.78%. Досега в гризачи, както и в пациенти, в България е откриван DOBV 

вирус, но не и PUUV (Christova  et al., 2014; Papa and Christova 2011). Геномът на DOBV 

не открихме в никой от изследваните дребни бозайници. Това е неочаквано, тъй като при 

всички потвърдени случаи на ХТБС за последните 5 години, доказаният причинител чрез 

real time RT-PCR или имуноблот е DOBV, но може да се обясни с малкия брой събрани 

материали за изследване. В предишно подобно проучване за ендемични за ХТБС региони 

на България, РНК на DOBV е открит в 8 от 691 (1.15%) изследвани гризачи (Christova et 

al., 2014). В Гърция в близост до границата с България също е открита РНК на DOBV в 

мишки от род Apodemus (Papa et al., 2001).  

Други подобни проучвания на Балканите показват известни различия. В Турция 

заразеността на гризачите от род Apodemus с DOBV  е 13.3% (Oktem et al., 2014), в 

Словения – 7.4% (Avsic-Zupanc et al., 2000), в Хърватска – 1.7% (Plyusnina et al., 2011). 

Заразеността на гризачи с PUUV в Босна и Херцеговина и в близост с границата със 

Сърбия е 34.7% (Dervovic et al., 2016), а в Хърватска – 4.8% (Cvetko et al., 2005). Както 

Босна и Херцеговина, така и Хърватска и Словения докладват през последното 

десетилетие много повече случаи на ХТБС годишно в сравнение с България (Heyman et 

al., 2011, Hukic et al., 2011, Avsic-Zupanc 2014), което е следствие именно от тази по-

висока заразеност на резервоарните животни. В България от друга страна за първи път се 

открива вирусът PUUV в гризачи, доказвайки неговата циркулация в страната. Ето защо 

потърсихме антитела срещу PUUV, както и срещу DOBV сред здрави хора.  
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5.6. Серопревалиране на хантавируси сред здрави лица в 

България 

За наличие на специфични антитела от клас IgG срещу хантавируси бяха 

изследвани 1439 серумни проби на здрави лица от всички области на България с помощта 

на търговски кит ELISA (Euroimmun, Germany). Средното ниво на серопозитивност беше 

6.39%, като антитела срещу хантавируси бяха открити в 23 от областите на страната 

(82.1%). При проучване на Б. Камаринчев и В. Сербезов за периода 1982-2004 г. 

специфични антитела срещу хантавируси сред селскостопански и диви животни, птици 

и хора са открити в 87% от изследваните селища. Най-високи нива на серопозитивност 

открихме в областите Благоевград (20.31%) и Враца (22%). В област Благоевград макар 

последният регистриран случай да е през 2011 г., е стара природоогнищна зона. Антитела 

срещу хантавируси открихме в неочаквано висок брой здрави хора от област Враца, 

където няма регистрирани случаи на ХТБС. Възможна причина за това е циркулацията 

на PUUV, който предизвиква предимно леко протичащи и безсимптомни инфекции и 

рядко ХТБС. Поради това с помощта на търговски кит (Euroimmun, Germany) 

проведохме имуноблот за уточняване на причинителя сред лицата с наличие на антитела 

срещу хантавируси в тази област. При ~10% от тях доказахме наличието на антитела 

срещу PUUV, а при останалите резултатът беше неуточнен. Същото изследване 

проведохме и при положителните серумни проби в област Благоевград, където антитела 

срещу PUUV открихме в 15.4% от серумите. Високи нива на серопозитивност бяха 

открити и в областите Ямбол (14%), Сливен (12%) и Смолян (12%). В трите области през 

последните години (2010-2016) има над 14 случая на ХТБС. Проведеният имуноблот при 

здравите лица с наличие на специфични IgG антитела срещу хантавируси, показа 

наличието на антитела срещу PUUV в областите Смолян и Сливен и антитела срещу 

DOBV в област Ямбол.  

Разпределението по пол при лицата, показали наличие на специфични антитела 

срещу хантавируси, е 53% мъже и 47% жени, макар болшинството от регистрираните 

заболели да са мъже. Това може и да се дължи на по-големият дял на участие на жените 

в това изследване (57%), както и на циркулацията на PUUV, причиняващ леки инфекции, 

докато при всички регистрирани случаи на ХТБС за последните години, доказаният 

причинител чрез real-time RT PCR или имуноблот, е DOBV. И в действителност, при 

провеждането на имуноблот за потвърждаване при положителните серумни проби, 

специфичните антитела срещу PUUV (72%) преобладаваха над специфичните антитела 
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срещу DOBV (28%). Средната възраст на сероположителните хора беше 58 г., което 

показва покачване на серопревалирането с увеличаване на възрастта. Това е очаквано, 

тъй като с увеличаване на възрастта, се увеличава и шансът за среща с вируса.  

Средното ниво на серопозитивност в България съответства на това, получено при 

подобни проучвания в други Балкански страни. В Гърция то е 4% (Antoniadis et al., 1987), 

а в по-скорошни проучвания за една от областите е 9.7% (Panos et al., 2014). В Хърватска 

средното ниво на серопозитивност е 1.6%, вариращо между 0 и 8.9% (Borcic et al., 1991). 

За Босна и Херцеговина средното ниво в ендемични региони е 7.4%, а за неендемични – 

2.4% (Hukic et al., 2010), като антителата срещу PUUV сред населението в ендемични 

региони е ~6%, а за DOBV – едва 1.5%. Нивото на серопревалиране на хантавирусите 

DOBV и PUUV в Черноморския регион на Турция е 10.4% (Gozalan et al., 2013), тук обаче 

преобладават специфични антитела срещу DOBV пред тези срещу PUUV, открити са и 

антитела срещу HTNV и SAAV. Съотношението между мъже и жени също не е ясно 

изразено, както при нашето проучване.  

5.7. Хантавируси при пациенти 

ХТБС е ендемично за България заболяване и през последните години се 

регистрират между 5 и 10 случая годишно, предимно от Рило-Родопската област на 

страната. За периода януари 2014 – юли 2016г изследвахме 117 проби на пациенти със 

съмнение за ХТБС. Вирусът PUUV не се откри при нито една от пробите, нито антитела 

срещу него, въпреки че този вирус открихме при мишевидни гризачи, произхождащи от 

същия регион, в който са регистрирани повечето от случаите на ХТБС през последното 

десетилетие. Също така при проведеното изследване за серопревалирането на вируса 

сред здрави лица от всички области на страната открихме и антитела срещу PUUV. 

Липсата на регистрирани случаи на ХТБС, причинени от този вирус, се дължи на по-

лекото протичане на PUUV инфекцията, при което не се търси лекарска помощ и те 

остават нерегистрирани. 

Вирусът DOBV беше доказан с RT-PCR в кръвна проба на пациент от област 

Пловдив, а специфични антитела от клас IgM срещу вируса бяха установени с ELISA при 

14 от пациентите с нарастващ титър и/или последваща сероконверсия. Тези пациенти 

произхождаха от различни области – Русе, Сливен, Пловдив, Шумен, Добрич, Смолян, 

Стара Загора и Пазарджик. Нивата на серопозитивност за хантавируси в тези области 

варираха между 0 и 12%. Прави впечатление липсата на антитела срещу DOBV в 
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областите Пловдив и Стара Загора сред здрави хора, което може да се обясни с тежестта 

на заболяването, което причинява. При пациентите, показали наличие на IgM антитела 

срещу DOBV, геном на вируса не открихме поради напредналия стадий на инфекцията, 

при който РНК на вируса вече е неоткриваема. Във всеки един от случаите в последваща 

проба доказахме нарастване на титъра и/или сероконверсия.  

Болшинството от пациентите с доказана ХТБС инфекция бяха мъже (92.8%), което 

е в съответствие и с данни за съотношението мъже-жени с ХТБС инфекция в други 

държави (Olsson et al., 2003, Klempa et al., 2008; Klein et al., 2011). В съответствие е и с 

предишни данни за случаите на ХТБС в България, при които 90% от заболелите са мъже 

(Монев 2005). Свързано е със социо-икономически фактори – предимно мъже навлизат 

в природните огнища на вируса, където се извършва дърводобив и животновъдство. 

Същото важи и за средната възраст на заболелите – 39 г., като само 4 (28.5%) от 

пациентите са над 45-годишна възраст, т.е. случаите на ХТБС са предимно при хора в 

активната възраст. Това се дължи на същите социо-икономически фактори и е в 

съответствие и с данни за възрастовите групи с ХТБС инфекция и в други държави (Klein 

et al., 2011). Заболяванията преобладават през топлите месеци – от май до август, което 

е свързано с активността на естествения резервоар на вируса – мишевидните гризачи, 

както и с активността на хората; работният и туристическият сезон са именно през 

топлите месеци. Един от случаите на ХТБС през последните 3 години обаче е през зимен 

месец, свързан със синантропни гризачи, преносители на вируса.  

5.8. Серопревалиране на WNV сред здрави лица в България 

Вирусът на Западния Нил се счита за един от най-важните сред арбовирусите през 

последните години. Трансмисионният му цикъл включва както птици, така и комари от 

род Culex, което улеснява разпространението му. Наскоро вирусът достигна и САЩ, 

където годишно има регистрирани хиляди случаи. А през последните 2 десетилетия на 

територията на Европа са регистрирани няколко големи епидемии, включително и в 

съседни на България страни – Румъния, Гърция, Сърбия, с множество случаи на развитие 

на тежка симптоматика (Tsai et al., 1998; Dinu et al., 2014; Pervanidou et al., 2014). През 

2015 г. доказахме първия случай на Западно-нилски енцефалит в България, последвано 

от потвърждаване на още два случая, и имайки предвид, че около 80% от инфекциите с 

вируса остават безсимптомни, за оценка разпространението на вируса в страната 

събрахме серумни проби от хора от всички области на страната. С помощта на търговски 
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китове ELISA (Euroimmun, Germany) изследвахме 1451 серумни проби. Специфични 

антитела от клас IgG срещу WNV открихме в 22 (1.5%) от тях. Така общото ниво на 

серопозитивност за страната се доближава до нивото, докладвано за ендемични региони 

в други държави : например за Ню Йорк – 2.6% (Mostashari et al., 2001), северна Италия 

– 2.1% (Pierro et al., 2013) и югоизточна Франция – 1.4% (Charrel et al., 2001). Общото 

ниво на серопозитивност е сходно с това, докладвано за Гърция – 2.1% 

(Hadjichristodoulou et al., 2015), както и за Турция – между 3.8% и 4.3% (Kalaycioglu et al., 

2012; Gazi et al., 2016). Вероятно повечето от случаите на ЗНТ остават нерегистрирани 

поради липсата на тежка симптоматика. Скорошните случаи на Западно-нилски 

енцефалит обаче, както и високото общо ниво на серопозитивност за антитела срещу 

WNV в България, сходно с това на ендемични региони с епидемии, предполагат 

циркулацията на вируса в страната и възникването на все повече случаи. Поради това е 

желателно по-обстойно проучване за разпространението на вируса, както сред 

населението, така и сред резервоарните и векторни видове.   

Нивата на серопревалиране за отделните области варираха между 0 и 10%. 

Повечето от областите с високи нива на серопозитивност се намират в северните региони 

на страната – областите Видин, Русе, Силистра и Враца, на брега на река Дунав. Това е 

очаквано, имайки предвид подходящите условия за векторите на вируса, както и силно 

ендемичният регион в Румъния в близост до реката; в едно скорошно проучване след 

последната епидемия в страната през 2010 г. нивата на серопревалиране на специфични 

IgG антитела срещу WNV сред коне варират между 8.3% и 62.5% в близост до границата 

с България (Ludu et al., 2014). Нивата на серопревалиране в тези области са и в 

съответсвие със серологичното проучване на коне и птици в България, където с помощта 

на серонеутрализираща реакция са открити антитела в областите Добрич и Силистра 

(Tchakarova et al., 2012). Сравнително високо ниво на серопозитивност открихме и в 

област Кюстендил – в близост до границата със Сърбия, където също наскоро имаше 

епидемия от WNV с 15.5% смъртност (Popovic et al., 2013), като болшинството от 

пациентите (~76%) са с невроинвазивно заболяване. По подобен начин ниво на 

серопозитивност от 2% открихме и в области, граничещи с Гърция и Турция, за които 

вече посочихме нива на серопревалиране от 2% съответно за Гърция и между 3.8 и 4.3% 

за Турция.  

Средната възраст на лицата с наличие на специфични IgG антитела срещу WNV 

беше 58 г., като повече от половината бяха на възраст над 60 г. и около 1/3 бяха на възраст 
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над 70 г.. Очевидно има значителна връзка между нарастването на възрастта и развитието 

на WNV серопозитивност. Освен увеличаването на шанса за контакт с вируса с 

нарастване на възрастта, като цяло по-възрастните хора са по-податливи на инфекция с 

вируса на Западния Нил. Също така е по-голяма вероятността за развитие на 

невроинвазивно заболяване, което предполага, че възрастовата група на лица над 65 г. е 

рискова. Не открихме връзка между пол и серопозитивност.  

5.9. Изследване на пациенти за ЗНТ и ЗНЕ 

Повечето инфекции при хора с WNV (около 80%) са безсимптомни. А при 

наличието на такива, те варират от леки грипоподобни състояния с фебрилитет (в 

болшинството от случаите) до тежко невроинвазивно заболяване. Във връзка с това 

серумни проби от 225 пациенти с неясни фебрилни състояния и/или неврологични 

прояви бяха изследвани за периода юни-октомври 2015г. Те произхождаха от различни 

болнични заведения в страната. С помощта на търговски кит ELISA (Euroimmun, 

Germany) при 8 (3.6%) от тези пациенти бяха открити специфични IgM антитела срещу 

WNV. Болшинството от положителните проби бяха на пациенти с диагноза вирусен 

енцефалит, което говори за невроинвазивната проява на заболяването. Поради 

напредналия стадий на заболяването обаче, вирус не беше открит. Пациентите с наличие 

на специфични IgM антитела срещу WNV произхождаха от областите Сливен и 

Кърджали, в близост до границата с ендемични райони в Гърция и Турция, макар и в 

двете области да не бяха открити специфични IgG антитела при проведеното проучване 

на серопревалирането сред здрави лица. Причините за това могат да са много – 

нововъзникване на вируса в областите, необходимост от по-висок брой на изследваните 

лица за разширяване картината на серопревалирането, както и фактът, че тези случаи на 

инфекция с WNV са вероятни, но не и доказани.  Желателно е проучването на 

резервоарните видове, както и на векторите на вируса. Пациентите с наличие на 

специфични IgM антитела срещу WNV, за които имахме предоставени данни, бяха на 

възраст над 70 г., което е в съответствие с рисковата възрастова група. По отношение на 

пола не се наблюдаваше взаимовръзка.  

Освен серуми на пациенти с неясни фебрилни състояния или неврологични 

прояви, събрахме и клинични материали (серум, ликвор и урина) на пациенти, 

съмнително болни със ЗНТ или ЗНЕ. Събраните проби бяха общо 117 от 106 пациенти, в 

периода януари 2014 г. – юли 2016 г. Специфични антитела от клас IgM и/или IgG срещу 
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вируса открихме при 16 от пробите на общо 6 пациента (5.7%). От тях потвърдените 

случаи бяха 3 – 2 от област София-град и 1 от област Варна, и трите с неврологични 

прояви и данни за локално заразяване. Двама от пациентите бяха мъже в тежко състояние, 

хоспитализирани в болнично заведение в София, с висока температура, главоболие, 

тремор на ръцете, отпадналост, гадене и повръщане, развиващи се следващите дни 

нарушения на съзнанието до коматозно състояние. Първоначално взетите срумни и 

ликворни проби на пациентите показаха наличие само на специфични IgM антитела 

срещу WNV и отсъствие на антитела от клас IgG. Последващите проби показаха 

нарастване в титъра на антителата от клас IgM и поява на антитела от клас IgG. В проби 

урина на пациентите открихме РНК на вируса с помощта на real-time RT-PCR. 

Секвенирането на единия щам показа, че вирусът принадлежи към WNV линия 2,  

групира се в общ клъстър с гръцки щамове. По отношение на аминокиселините се 

доближава до Сръбския щам от 2010 г., както и до някои гръцки щамове. Има и някои 

специфични промени в аминокиселинната последователност, които се различават от 

всички останали щамове. От всичко това може да предположим, че известно време този 

щам е еволюирал самостоятелно на територията на страната, а произхожда от гръцки 

предшественик. Линия 2 на вируса е отговорна за няколко епидемии от невроинвазивни 

заболявания в Европа (Унгария и съседни държави) съответно с висок леталитет. Този 

случай е доказателство за навлизането на вируса и в България, което показва 

необходимостта от контрол на заболяването и бъдещи проучвания, касаещи се до 

пациенти с неизяснени фебрилни състояния, особено в активните за комари месеци.  

5.10. Серопревалиране на TBEV сред здрави лица в 

България 

В Европа Кърлежовият енцефалит (КЕ) се счита за една от най-значимите и 

потенциално фатални инфекции на централната нервна система при човека. Годишно се 

регистрират хиляди случаи, предимно в северна и централна Европа. В България през 

годините са регистрирани единични случаи на КЕ, предимно в южните части на страната, 

както и по Черноморието. Последните 3 доказани случая са в периода между 2009-2012 

г., когато Mohareb et al (2013) изследват 86 пациента с вирусен енцефалит за наличието 

на вируса или специфични антитела срещу него. Тези 3 пациента произхождат от 

областите Благоевград, Пловдив и Бургас. Като се има предвид, че болшинството 

инфекции (~70-98%) с TBEV са безсимптомни или протичащи като неспецифичен 

фебрилен синдром, а за 3 години има 3 регистрирани случая с неврологична проява, 



34 
 

очевидно леките и безсимптомни форми не са рядко срещани у нас. Съществува ваксина 

срещу КЕ, която в около 87% от случаите спомага за изграждането на имунитет. В 

България тази ваксина обаче не се прилага, поради което търсенето на специфични 

антитела може да се използва като индиректен индикатор за разпространението на 

инфекцията. Поради това с помощта на търговски китове ELISA (Euroimmun, Germany) 

изследвахме 1138 серумни проби за наличие на антитела срещу TBEV. Пробите бяха 

събрани в периода юни-септември 2015 г. и произхождаха от всички области на страната. 

Специфични антитела от клас IgG срещу TBEV открихме в 7 от изследваните проби. Така 

общото ниво на серопозитивност за страната възлизаше на 0.6%. Пробите, показали 

наличие на специфични антитела, произхождаха от 5 области – Габрово, Силистра, 

София област, Кюстендил и Враца. Наличието на антитела срещу TBEV в областите 

Силистра, Габрово и Враца беше неочаквано, тъй като досега през годините не е имало 

регистрирани доказани или вероятни случаи на КЕ. Това обаче говори за 

разпространението на вируса в повече региони на страната, където той циркулира, 

причинявайки най-вероятно безсимптомни инфекции. Възможно е и да циркулира щам 

с ниска патогенност. Вероятно е необходимо допълнително проучване, както за наличие 

на антитела сред още здрави лица, така и проучване на резервоарните видове и векторите 

от род Ixodes за присъствието на вируса. Отсъствието на антитела срещу TBEV в 

областите, където последно са били регистрирани случаи на КЕ, може да се обясни с 

рядкостта на инфекцията или наличието на по-вирулентен щам, който по-рядко 

причинява безсимптомни инфекции, стимулиращи имунен отговор.  

Пробите, показали наличие на специфични антитела от клас IgG срещу TBEV, 

бяха твърде малко, за да се направи извод за средна възраст и дали полът има отношение. 

Пет от седемте проби бяха на мъже, а 4 от тези проби бяха на лица над 60-годишна 

възраст. Това по принцип е в съответствие с други проучвания, които посочват мъжете 

над 65 г. с най-високо ниво на серопозитивност (Pavlidou et al., 2008; Libikova et al., 1981), 

но са необходими повече данни, за да се потвърди тази тенденция и у нас.  

Общото средно ниво на серопозитивност за страната от 0.6% показва известни 

различия, но съответства на близки за България държави. За Гърция това ниво възлиза 

на 2.1% (Pavlidou et al., 2008), вариращо за отделни области между 0 и 5.82%, като две от 

префектурите с най-високо ниво на серопозитивност – Серес и Пела (5.45% и 5.35% 

съответно) се намират на границата с България, до областите Благоевград и Смолян, а в 

Гърция няма регистрирани случаи на КЕ. В Сърбия също са провеждани серологични 



35 
 

изследвания, които регистрират висока серопозитивност срещу TBEV – от 7.9%, в област 

Войводина, северната част на страната (Hrnjaković-Cvjetković et al., 2016). В южните й 

области в близост до границата с България обаче, антитела срещу TBEV не са открити 

(Hrnjakovic- Cvjetkovic et al., 2014). В Турция за различни области нивата на 

серопозитивност срещу TBEV варират – за Самсун 0.5% (Aslan Basbulut et al., 2012); 

Централен черноморски регион – 2.9% (Gunes et al., 2010) и източна част на страната – 

до 10.5% (Ergunay et al., 2007), тук нивата са много по-високи, но Турция докладва за 

случаи на КЕ, макар и вероятни, а не потвърдени (Ergunay et al., 2011). За Косово 

посочват серопозитивност от 1% (Venturi et al., 2010); а за Албания достигат до 22% (Suss 

2003). За Румъния не открихме данни от проведено изследване за серопревалиране срещу 

TBEV, въпреки че там има регистрирани случаи на КЕ през последните години, 

предимно в северните части на страната. За сметка на това пък вирусът е открит в 

кърлежи от род Ixodes при по-малко от 1% от изследваните членестоноги (Vladimirescu 

et al., 2016).  

Всичко това говори за циркулация на вируса в страната ни, където предизвиква 

единични случаи на КЕ. Наличие на специфични антитела в области, в които обаче не е 

имало случаи на тази инфекция досега, и особено в близост до границата с Румъния, 

предполага необходимостта от по-обстойно проучване на разпространението на вируса, 

както и възможността за зачестяващи инфекции от КЕ.  

5.11. Изследване на пациенти за кърлежов енцефалит 

В по-голямата си част инфекциите с вируса на КЕ протичат безсимптомно. 

Болшинството от случаите на КЕ, предизвикани от Европейския субтип на вируса, се 

изявяват клинично с типичния си бифазен ход. Симптомите в началото наподобяват грип 

и са свързани с фебрилно състояние с главоболие и миалгии. След това обикновено до 

седмица се развиват неврологичните прояви, свързани с менингит, енцефалит и 

менингоенцефалит. Поради това изследвахме серумни проби от пациенти с неясни 

фебрилни състояния и/или неврологични прояви от различни болнични заведения в 

страната. Серумните проби – общо 225 броя, събрахме в периода юни-октомври 2015 г. 

С помощта на търговски китове ELISA (Euroimmun, Germany), потърсихме специфични 

анти-TBEV антитела от класовете IgM и IgG. От всички изследвани проби, антитела 

открихме при двама от пациентите – както IgM, така и IgG. Тези положителни проби бяха 

на пациенти на възраст 51 г. и 64 г., като по принцип е установена връзка между възрастта 
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и тежестта на протичане на инфекцията (Kaiser 2005) и действително диагнозата и при 

двамата е вирусен енцефалит. Произхождаха от област Перник – в близост до границата 

със Сърбия и в близост до областите Кюстендил и София област, в които открихме 

сравнително високи нива на серопозитивност сред здравите лица там – 2% и 3.03% 

съответно. Двамата пациенти живеят в едно населено място, в едно домакинство, нямат 

данни за кърлежово ухапване, поради което предполагаме, че става въпрос за консумация 

на сурово мляко и/или друг млечен продукт. Появата на 2 случая на КЕ с тежко 

протичане, в рамките на половин година, сред изследвани 225 пациента (или 0.9%) 

отново говори за циркулацията на вируса в страната, където явно не е толкова рядко 

срещан и заема немалък дял като причинител на невроинфекции в България.  

В периода януари 2014 г. – юли 2016 г. изследвахме 62 проби, клинични материали 

(серум и ликвор) на 55 пациенти, съмнително болни с КЕ – с данни за кърлежово 

ухапване и/или неврологични прояви и фебрилни състояния. С помощта на търговски 

кит ELISA (Euroimmun, Germany) специфични IgM антитела срещу вируса открихме при 

9 от пробите на общо 5 пациента (9.1%). Тези пациенти произхождаха от областите 

Перник, Пазарджик и Кюстендил – всички в западната част на страната и в близост до 

областите, където открихме сравнително високи нива на серопозитивност срещу TBEV 

сред здравото население (между 2-3.03%). Най-голям е делът на пациентите от област 

Перник, при които има и доказано нарастване на титъра на IgM антителата, доказана 

сероконверсия. Отново няма данни за кърлежово ухапване, докато при пациентите от 

областите Кърджали и Пазарджик такова се регистрира. Всеки от пациентите е с данни 

за неврологични прояви – за енцефалит. Средната възраст на пациентите беше 42.8 г., 

което е рисковата възрастова за кърлежов енцефалит (Kaiser 2005). По отношение на 

връзката между пол и заболяване, не можем да направим рязко разграничение, поради 

ниския брой положителни проби, трима от пациентите са жени, останалите двама – мъже. 

Последните доказани случаи на КЕ у нас са от областите Пазарджик, Пловдив и Бургас 

(Mohareb et al., 2013). Към рисковите региони можем да добавим област Кюстендил и 

особено област Перник. С промяната в климатичните условия, спомагащи за 

циркулацията на вируса и разширяването на ареала на неговите вектори, кърлежите от 

род Ixodes, както и общото нарастване на регистрираните случаи на КЕ в Европа, можем 

да очакваме и все по-широкото разпространение на TBEV у нас.  
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6. ИЗВОДИ 

Основните изводи, които могат да бъдат направени въз основа на резултатите, 

получени при изпълнението на целта и задачите на този дисертационен труд, са: 

1. Заразеността на кърлежите от род Hyalomma в ендемични за България региони е 

висока, доближавайки се до заразеността на кърлежи в държави с големи 

епидемични взривове от ККХТ в последните години. Щамовете се групират в 

общи клъстери с щамове от пациенти с ККХТ от същите области. 

2. В България се доказа циркулацията на нископатогенни ККХТ вируси (АР92-

подобни щамове).  

3. Нивото на серопозитивност срещу ККХТ сред домашни животни е високо, 

антитела бяха открити и в райони, неендемични за инфекцията, което е показател 

за потенциално високия риск за хората.  

4. Проведеното серо-епидемиологично проучване върху разпространението на 

ККХТ сред здрави лица показа разширеният вече ареал на вируса, разпростиращ 

се и в северните региони на страната. Проучването сред болни показа и 

нововъзникването на вируса в стари ендемични региони. 

5. С помощта на молекулярно-генетични методи беше доказана циркулацията на 

PUUV в България. Антитела срещу него, както и срещу DOBV бяха открити в 

много от областите на страната, включително и такива без история за случаи на 

ХТБС. 

6. Проведеното проучване сред пациенти с изявена тежка форма на ХТБС, установи 

единствено DOBV като причинител.  

7. Доказаха се автохтонни случаи на ЗНЕ, причинени от щамове WNV линия 2, 

които се групират в общ клъстер с гръцки щамове.  

8. Проучването върху пациентите с неясен фебрилен синдром или неврологични 

прояви откри инфекции, причинени от вирусите WNV и TBEV. 

9. Проведеното серо-епидемиологично проучване върху разпространението на 

WNV и TBEV сред здрави лица показва циркулацията на тези вируси в страната 

ни.  
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7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ. ПРИНОСИ 

 

1. Проведени са първите у нас насочени проучвания с real time RT-PCR върху 

заразеността на кърлежите с CCHFV - линия 5 (Европа 1) и линия 6 (Европа 2). 

Първо за България и сред първите в Европа е доказването на CCHFV линия 6 

(Европа 2) - в кърлежи от вида R.sanguineus s.l.  

2. За първи път в България е проведено мащабно изследване върху 

разпространението на вируса на ККХТ, обхващащо цялата страна и базирано на 

откриването на специфични антитела срещу вируса с помощта на ELISA метод - 

както сред домашни животни, така и сред здрави хора.  

3. В България се доказа вирусът PUUV с помощта на молекулярно-генетични методи, 

което показва разширения ареал на вируса в Европа. 

4. За първи път в България е проведено мащабно проучване върху 

разпространението на различни хантавируси сред хората, обхващащо цялата 

страна. Проучването е базирано на откриване на специфични антитела срещу 

различни видове хантавируси - DOBV, PUUV и HTNV с помощта на ELISA метод, 

последван от имуноблот, сред здрави хора. Доказва се циркулация на PUUV и 

DOBV в ендемични и неендемични за ХТБС области. 

5. С помощта на real time RT-PCR бяха доказани първите автохтонни случаи на ЗНЕ 

в България. Последващото секвениране показа самостоятелната еволюция на 

щама в страната и близките му филогенетични връзки с щамове в Гърция. 

6. Първо за страната ни е проведеното мащабно проучване върху разпространението 

на WNV сред населението от всички области на България. Получените данни 

показват разширяване ареала на циркулиране на WNV в Югоизточна Европа.  

7. Мащабни проучвания върху разпространението на TBEV сред населението на 

страната също са проведени за първи път. Изследването е базирано на откриване 

на специфични антитела срещу TBEV с помощта на ELISA метод сред здрави 

лица от всички области на България.  

8. Проведените мащабни проучвания върху пациенти с неясен фебрилен синдром 

и/или неврологични прояви откриват инфекция с WNV при 3.5% от болните, а 

инфекция с TBEV - при 2.2% от болните. 
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