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Дисертационният труд съдържа 281 стр.,52 таблици и 62 фигури. Библиографската
спрафка включва 664 литературни източника (13 на кирилица и 540 на латиница).

Експерименталната работа е извършена  в Отдел  Вирусология  -НРЛ  “ Хепатитни
вируси” и НПЛ “ХИВ/Спин” НЦЗПБ, София
Лаборатория Bloodborne pathogens & hepatitis - Canadian Science Center for Human
Health.
Лабораторията по Молекулярна Вирусология (TorVergata, Rim Italy ).

Дисертационният  труд е обсъден и насочен за защита  от разширен съвет на Отдел
Вирусология към Националния Център по Заразни  и паразитни Болести  (НЦЗПБ),
проведен  на 15.10. 2013 г.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на   .......2012 г. от ...ч. в аулата  на
НЦЗПБ, бул „ Янко Сакъзов”   № 26, на открито заседание  на научно жури.

Материалите  по защитата се намират на разположение на желаещите в библиотеката
на  Националния Център по Заразни  и паразитни Болести  (НЦЗПБ) Бул „ Янко
Сакъзов” № 26 ет.3.



4

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

anti-HAVIgM/IgG антитела срещу HAV
anti-HBcIgM антитела срещу ядрения антиген на HBV
anti-HCV
ET NANB VH

антитела срещу HCV
ентерално  предавани  не-А не-В вирусни хепатити

HBeAg / anti-HBe хепатит e  антиген/антитела
HBsAg
HAV RNA

повърхностен антиген на HBV
хепатит А вирусна РНК

HBV DNA ДНК на HBV
HCV RNA хепатит С вирусна РНК
А, T, G, C, U                                  аденин (A), тимин (T), гуанин (G), цитозин (C), урацил (U)
HAV                                               хепатитен А вирус
HBV                                                хепатитен В вирус
HCV                                                хепатитен C вирус
HDV                                               хепатитен D вирус
HEV                                                хепатитен E вирус
HSV                                             херпес симплекс вирус
EBV                                                Epstein Barr Virus
CMV                                               Cytomegalovirus
UTR                                                нетранслиращ регион
ORF                                                отворена рамка за четене
ELISA                                            имуноензимна реакция
PCR                                                полимеразна верижна реакция
RT-PCR                                         полимеразна верижна реакция с обратен запис
RealTime PCR                              кинетична полимеразна верижна реакция
TTV                                             Torquetenovirus
SD                                                 стандартно отклониние
CI                                                 доверителен интервал
NANB VH                                  не-А,не-В вирусни хепатити
WHO Световна здравна организация
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 ВЪВЕДЕНИЕ

Вирусният хепатит представлява инфекциозно заболяване засягащо черния дроб на
човека. Причинява се от пет вирусни агента, които са членове на различни вирусни
семейства и са наречени според тропизма си хепатотропни вируси. Освен тях и други
вируси като членове на семейство Herpesviridae- Цитомегаловирус (CMV)  и Епщайн-
Бар (EBV) и по-рядко Херпес симплекс (HSV) могат да предизвикат вирусен хепатит
наред с основното заболяване, което причиняват. Тези вируси са отговорни за
преобладаващия брой случаи на остра и хронична вирусни инфекции на черния дроб.
Петте хепатотропни вируса са обозначени с първите букви от латинската азбука, както
следва: хепатитен А вирус (HAV), хепатитен В вирус (HBV), хепатитен С вирус (HCV),
хепатитен D вирус (HDV) и хепатитен Е вирус (HEV). Описаните през последното
десетилетие предполагаеми нови хепатотропни вируси хепатит G вирус (HGV),TTV
вируси, SEN вирус  не могат да бъдат отнесени към вече споменатите хепатотропни
вируси поради твърде противоречивите данни преди всичко за тяхната патогенност.
При диагностиката на острите вирусни хепатит в диференциално диагностичен план в
България, трябва да се отчитат и редица вирусни и невирусни агенти. Вирусите от
семейство Herpesviridae и на първо място цитомегаловируса (CMV) и Епщайн-Бар
вируса, на херпес симплекс вируса, наред с основните си клинична симптоматика,
могат да причинят хепатит, който по правило е с благоприятна прогноза.
Натрупаните досега данни показват, че известен брой пациенти, както с остра така и с
хронична форма на вирусен хепатит, след изключване и на други заболявания от
вирусен и невирусен произход нямат данни за HAV, HBV, HDV, HCV и HEV.Така
оформящата се категория на не-А-не Е хепатити, макар и не –голяма на брой, както в
България така и по света остава с неизяснена етиология поради все по-ясно
очертаващата се невъзможност откритите след 1989 г. вируси (GBV-C, TTV и SEN) да
бъдат отнесени към хепатотропните вируси.
Установено е, че повече  от 350 милиона души  по света са хронично инфектирани  с
HBV, а  лицата засегнати с  хронична  HCV инфекция, надвишават 170 милиона души
или  около 3%  от световното население,  по данни на WHO.  В редица случаи на
хронична вирусна инфекция на черния дроб, се достига до тежки увреждания на този
орган, включително цироза и HCC и следствие на тези патологични
процеси,чернодробна недостатъчност и смърт.
Острата инфекция причинена от хепатотропните вируси, дори без хронифициране,
също представлява сериозен здравен и финансов проблем в редица региони на света,
най-вече със сериозните по своя мащаб епидемични процеси. Например хепатитния Е
вирус, предизвиква епидемии в Индия, обхващащи  > 50 000 души с клинично проявена
форма на инфекцията.
В България, проблематиката свързана с етиологичната характеристика на вирусните
хепатити, особено тези, предавани ентерално не е добре проучена. До края на миналият
век, липсваха сериозни  проучвания  за разпространението, както на парентерално
предаваните вируси  HBV и HCV, така  и на ентерално предавания хепатитен А вирус.
Именно те, са основните инфекциозни агенти, причиняващи острата и хронична
чернодробна  заболяемост с вирусна етиология в страната. Проучванията свързани със
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специфичната профилактика  на хепатит В вирусната инфекция, главно на
имуногенността на използваните ваксини, преди горепосочиня период, също не бяха
достатъчни.
В настоящият труд,  са обобщени данните получени от нас в последните около 15
години, относно етиологията на вирусните хепатити, разпространението, специфичната
профилактика и диагностичните особености, свързани с хепатотропните вируси,
разпространени сред населението на страната. Считаме,  че тези проучвания са особено
актуални, предвид липсата на достатъчна информация в горепосочените направления,
на фона успехите при терапията най-вече на хроничните вирусни хепатити.

ЦЕЛ  И ЗАДАЧИ

Целта на  дисертационният труд е да се проучи  етиологията на вирусните хепатити,
разпространението, диагностичните особенности и  ефекта от специфичната
профилактика на основните хепатотропни вируси в България чрез серологични и
молекулярно-генетични изследвания, както и  проучване  на  разпространението на
други потенциално хепатотропни вируси в България.
Основните задачи за осъществяване на горепосочената  цел  са :
1. Проучване на разпространението на HAV, HBV, HCV, HEV и HSV сред  населението
на България. Определяне на възприемчивите и засегнати групи от населението на
страната.
2. Проучвания свързани с особенности, възникнали при определяне на основни
диагностични маркери  на хепатотропните вируси.
3. Извършване молекулярно - генетични проучвания, свързани с вирусната репликация
и геномната характеристика на HAV, HBV, HCV и HEV.
4. Проучвания на първичния имунен отговор при деца и възрастни, ваксинирани срещу
HAV и HBV. Проучване на продължителността на хуморалния имунитет при
ваксинирани  лица срещу HBV.
5. Проучване наличието на хепатотропни вируси и генетичната им характеристика при
болни, рискови групи от населението и здравни работници.
6. Проучване на някои особенности в клиничното протичане на заболяванията
причинени от хепатотропни вируси.

Материали и методи
1. Материали
1.1. Кръвни проби
Извършени са изследвания на кръвни проби от общо 16 045 здрави лица от населението
на България и от пациенти с клинична диагноза вирусен хепатит. Кръвните проби от
пациенти са 3228 броя и са постъпили за изследване от редица клиники и
специализирани инфекциозни отделения, лечебни заведения от доболничната помощ,
РЗИ, Медицински Университети и др. намиращи се в град София и от страната.
Кръвните проби на лица от общата популация и здравни работници, са 12 817.
Извършени са общо 30 479 изследвания  за наличие на маркери на хепатотропните
вируси .
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За определяне на серологични и генетични маркери на хепатитният А вирус (HAV), са
извършени 1864 изследвания на 1683 проби, взети от пациенти с клинична диагноза
вирусен хепатит и лица от общата популация. За определяне на общото и възрастово-
специфичното разпространение на хепатит А за периода януари 2010 г. – май 2011 г. са
събрани серумни проби от общо 705 неваксинирани срещу HAV лица от общата
популация в Пловдивска област. Средната възраст на участниците в проучването е
35.58 ±20.87 години. Включените в скрининга лица са на възраст от 1-84 години,
разпределени в 7 възрастови групи, както следва: от 1-9 г. (n=87), от 10-19 г. (n=101), от
20-29 г. (n=107), от 30-39 г. (n=104), от 40-49 г. (n=101), от 50-59 г. (n=104) и над 60 г.
(n=101). Деца под 1 годишна възраст не са включени поради невъзможността за
отдиференциране на собствени от пасивно преминали майчини anti-HAV-IgG антитела.
Съотношението мъже/жени е 1/1.6 или съответно 270 мъже (38.3%) и 435 жени (61.7%).
Разпределението на изследваните лица по местообитание - град/село е съответно 627
(88.9%) спрямо 78 (11.1%). Серумните проби са събрани от амбулаторно изследвани
пациенти по различни поводи в Германо-българската лаборатория Зинвест-К (4 клона
на лабораторията: два в Пловдив и два в Асеновград). Единственият изключващ
критерий, приложен при проучването е налична  анамнеза за имунизация срещу HAV.
 За определяне на общото и възрстово-специфично разпространение на HAV през 2000
г. са събрани серумни проби от общо 981 неваксинирани срещу HAV лица (581 проби
от София и 400 от Плевен) на възраст от 20-59 г. Изследваните са разпределени в 4
възрастови групи, както следва: от 20-29 г. (n=192), от 30-39 г. (n=299), от 40-49 г.
(n=390), от 50-59 г. (n=100). Серумните проби са събрани от амбулаторно изследвани
пациенти по различни поводи .
За определяне на серологични и генетични маркери на хепатитният В вирус (HВV) са
извършени 7 477 изследвания на 4 357 кръвни проби, взети от пациенти с клинична
диагноза вирусен хепатит и лица от общата популация и здравен персонал за периода
1995-2010 година. А за определяне маркери на хепатитният D вирус (HDV) са извърши
208 серологични изследвания за периода 1994-1998 година.
За определяне на серологични и генетични маркери на хепатитният С вирус (HСV) са
извършени 3 765 изследвания на 3008 проби, взети от пациенти с клинична диагноза
вирусен хепатит и лица от общата популация и здравни работници за периода 1994-
2010 година.
За определяне на серологични маркери на двата кръвно преносими вируса HВV и HCV,
както и на час от пробите за наличие на HAV (862 пациенти), са извършени общо 10
147 изследвания на 3 530 проби, взети от пациенти с клинична диагноза вирусен
хепатит и чернодробна цироза, лица от общата популация и здравни работници.
Пробите получени от пациенти  са за периода  1994- 2000 година са 2052 броя. Пробите
от здравен персонал (538 броя) са получени в периода 2007-2010 година.
За определяне на серологични и генетични маркери на хепатитният Е вирус (HЕV) са
извършени 478 изследвания на 85 кръвни проби, взети от пациенти с клинична
диагноза вирусен хепатит.Те са набирани в два периода 1993-1994 година и 2010 – 2012
година. и лица от общата популация. За определяне на разпространението на HEV за
периода януари 2010 г. – май 2011 г. са събрани серумни проби от общо 741 лица на
възраст от 1 г. до 82 г. от Пловдивска област. Средната възраст на участниците в
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проучването е 36.59 ±20,64 години и са разпределени в 7 възрастови групи, както
следва: от 1-9 г. (n=85), от 10-19 г. (n=94), от 20-29 г. (n=122), от 30-39 г. (n=102), от 40-
49 г. (n=101), от 50-59 г. (n=133) и над 60 г. (n=104). Съотношението мъже/жени е 1/1.4
или съответно 304 мъже (41%) и 437 жени (59%). Разпределението на изследваните
лица по местообитание - град/село  е съответно 654(88.2%) спрямо 87 (11.8%).
За определяне на серологични маркери на EBV са извършени 140 изследвания на
пациенти с хепатит тип А за периода 1998-1999 година. За определяне на серологични
маркери на вирус херпес симплекс 1-2 (HSV) са извършени изследвания на 3 200
кръвни проби набирани през 1999 година. Серумите от България са набирани от деца от
детски заведения, училища, висши учебни заведения и възрастни лица. Възрастовите
групи са разделени при изследването на антителата срещу HSV -1 както следва 0-9, 10-
19, ,20-39, >39, а при HSV тестирането започна от групата 10-14 годишна възраст. За
сравняване данните получени в страните по възрастови групи се използваше директна
стандартизация чрез използване на European Standard Population. Беше определена
средната възраст на инфектиране при HSV-1, като за такава се приемаше, възрастовата
група при която, 50% от тестираните индивиди са серопозитивни.
2. Методи
 2.1. Имуноензимен метод (EIA) за откриване маркери на хепатотропните вируси.
2.1.1. Откриване на антитела срещу HAV от клас IgM – anti-HAV IgM
2.1.2. Откриване на антитела срещу HAV от клас IgG (anti HAV IgG).
2.1.3. Откриване на хепатит В повърхностният антиген (HBsAg).
2.1.4. Откриване на антитела от клас IgM срещу ядрения антиген на HBV (anti- HBc
IgM).
2.1.5. Откриване на хепатит “е “ антиген (HBeAg и антителата (anti-HBe) срещу него.
2.1.6. Откриване на антитела от клас IgG срещуcore гена на HBV –anti-HBc.
2.1.7. Откриване на неутрализиращите  антитела срещу повърхностния антиген на HBV
(anti-HBs).
2.1.8. Откриване на антитела от клас IgM срещу хепатиния D вирус ( anti –HD IgM).
2.1.9. Откриване на антитела срещу HDV от типа IgG (anti –HD).
2.1.10. Откриване на антитела срещу HCV от типа IgG (anti –HCV).
2.1.11. Откриване на хепатит С капсиден антиген (HCVAg).
2.1.12. Откриване на антитела срещу HEV от клас IgM – anti-HEV IgM .
2.1.13.  Откриване на антитела срещу HEV от клас IgG – anti-HEV IgG.
2.1.14.  Откриване на  IgG антитела срещу HSV.

2.2. Методи за идентификация, генотипиране и оценка на еволюцията на вирусни
геноми на хепатотропните вируси.

1. Откриване на генома на хепатитният А вирус (HАV RNA) – двустъпков RT-PCR
за откриване на HAV RNA.

2. Определяне на генотипа на хепатитният В вирус - PCR за откриване на HBV
DNA и последващо генотипиране чрез хибридизация - INNO-LiPA HBV
Genotyping (Innogenetics).

3. Определяне на генотипа на хепатитният В вирус  чрез секвениране на  участък
от гените кодиращи повърхностният протеин на HBV и ензима обратна
транскриптаза (HBsAg/ Reverse Transcriptase).
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4. Оценка на еволюцията на HBV DNA -оценка на времето до най-близкия общ
предшественик- time of the most recent common ancestor (tMRCA) - молекулярен
часовник по метода Maximum likelihood (ML).

5.  Количествено определяне на  DNA на хепатитният В вирус (HBV DNA), чрез
тест COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HBV test, version 2.0 (Roche Diagnostics,
Mannheim).

6. Откриване на генома  на хепатитният С вирус (HCV RNA) RT-PCR -
AMPLICOR Hepatitis C virus (HCV) Test,version 2.0 (Roche Diagnostics,
Mannheim).

7. Количествено определяне на RNA на хепатитния C вирус (HCV RNA) чрез тест
COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV test (Roche Diagnostics, Mannheim).

8. Генотипиране на HCV RNA – Versant HCV Genotype Assay (LiPA) Bayer
HealthCare,Germany.

9. Определяне на генотипа на хепатитният C вирус чрез секвениране на NS5B
участък на  HCV RNA.

10.  Откриване на генома на хепатитният Е вирус (HЕV RNA) – RT-PCR за
откриване на HAV RNA.

11.  Определяне на генотипа на хепатитният Е вирус чрез секвениране на ORF1 на
генома на HЕV.

2.3. Статистически методи на анализ.
 За обработката на първичните данни е приложена: дескриптивна статистика,
непараметричен тест на работната хипотеза при избрано ниво на грешка α ≥0,05,
критерий за съгласие на Pearson, качествена корелация (крос таблици). Тест на Fisher и
χ2. Стойностите на доверителна вероятност Р < 0,05 бяха приемани като статистически
значими. Данните са обработени със статистически пакет SPSS v.11. Онагледяването на
табличните резултати е извършено с релационна база данни MS EXCEL.

РЕЗУЛТАТИ

1. Хепатитен A вирус (HAV).

1.1. Молекулярно-генетична характеристика на HАV при болни с хепатит А
вирусна инфекция.
В лаборатория Bloodborne pathogens & hepatitis на Canadian Science Center for Human
Health,  беше установена HAV  RNA  при 22  изолата от български пациенти с HАV
инфекция, определени след филогенетичен анализ като генотип 1А и 25 изолата от
генотип 1B. Амплифициран беше фрагмент съставен от 394 bp, като филогенетичен
анализ беше извършен на фрагмент съставен от 373 bp от VP1/2A участъка от генома на
HAV (фиг.1). От общо 47 изолата, 47% са от субтип 1А , 53% от 1В на HAV.
На фиг.2  са представени 25  секвенции от пациенти с HAV  инфекция,  от Пловдив
(маркирани в зелено) и Стара Загора (с№1-10), заболели през 2011 година. С
изключение на една секвенция, която е близко родствена, останалите 24 са идентични.
Тези данни показват, че заболяванията регистрирани по едно и също време на годината
в този случаи са причинени от един щам в рамките на субтип 1В на HAV.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23434129
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Фиг.1. Организация на генома на хепатитният А вирус (амплифициран фрагмент 394 bp
от VP1/2A)

168-373 bp

Фиг.2. Филогенетично дърво на секвенции на генотип 1В на HАV от български
пациенти (маркирани в зелено от Пловдив )–фрагмент VP1/2A от генома на HAV.

 HAV2000

 HAV2001

 HAV1999

 HAV1997

 HAV1996

 HAV1995

 HAV1994

 HAV1993

 HAV1991

 HAV1990

 10 Stara Zagora

 9 Stara Zagora

 8 Stara Zagora

 7 Stara Zagora

 6 Stara Zagora

 5 Stara Zagora

 4 Stara Zagora

 3 Stara Zagora

 2 Stara Zagora

 1 Stara Zagora

 HAV2004

 HAV1987

 HAV1992

 H12-5257 Cdn-AB-373 (1b)

 HAV2005

 HAV1998

 HAV2320

 HAV2323

 HAV2319

 H12-5058 Cdn-ON-373 (1a)

 H12-6117 Cdn-BC-373 (1a)

 H12-5183 Cdn-BC-373 (1a)

 H12-5322 Cdn-AB-373 (1a)

100

63

82

100

63

0.01

На фиг.3. са представени резултатите от филогенетичният анализ на фрагмент съставен
от 373 bp от VP1/2A участъка от генома на HAV на изолати от български пациенти с
HАV инфекция, определени като генотип 1А. Построеното филогенетично дърво,
включва секвенции на щамове на HAV от Италия, Тунис, Виетнам и Япония. Очертават
се два различни клъстъра, формирани от идентични или близко родствени секвенции
принадлежащи на генотип/субтип 1А. Единият (червена пунктирана линия) се състои
от секвенции,  близко родствени до щам на HAV от Столипиново от 2006 (в синьо).  С
червен цвят са маркирани три секвенции от болни с HАV инфекция от София през 2012
год., а със зелено пет секвенции от 2011година. С жълт цвят са маркирани секвенции на
пациенти от Пловдив от 2011 год. Данните показват, че в периода 2006-2012 в Пловдив
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и София, са циркулирали щамове на HAV, близко родствени до епидемичния щам от
2006 година, предизвикал големият епидемичен взрив в квартал Столипиново на гр.
Пловдив. Вторият клъстър (очертан със синя линия) се състои от идентични секвенции
на пациенти с HAV инфекция от София през 2012 година (маркирани в зелено) и
секвенции от пациенти с НАV инфекция от Ихтиман и Перник (маркирани в червено)
заболели през същата година. Представените данни показват убедително, че в България
са циркулирали два различни щама, принадлежащи към генотип/ субтип 1А на HAV.
Освен това, тези и горепосочените данни, показват, че в България в последните години
са циркулирали два субтипа (1А и 1В) на HAV, в два съседни региона (Западна и
Централна България).
Фиг.3. Филогенетично дърво на секвенции от генотип 1А на HАV от български
пациенти (маркирани с червена и синя окръжност)–фрагмент VP1/2A от генома на
HAV.

 AB020564 Japan 2001

 AF399912 US 2002

 AB020568 Japan 2001

 AF512536 China 2002

 AF357222 China 2002

 AF485328 China

 AB020569 Japan 2001

 AJ505565 Italy 2003

 AJ505566 Italy 2003

 AJ505567 Italy 2003

 AJ505570 Italy 2003

 AJ505571 Italy 2003

 AJ505575 Italy 2003

 AB253606 Vietnam 2006

 AB020565 Japan 2001

 AB020566 Japan 2001

 AB253605 Vietnam 2006

 AB253604 Vietnam 2006

 AB253603 Vietnam 2006

 AB279892 Vietnam 2006

 AB279891 Vietnam 2006

 HAV1989

 HAV2003

 HAV2002

 B1-373

 HAV2323 Sofia 2012

 378 Sofia-Bulgaria-373

 AJ505574 Italy 2003

 425 Sofia-Bulgaria-373

 431 Sofia-Bulgaria-373

 468 Sofia-Bulgaria-373

 471 Sofia-Bulgaria-373

 HAV2319 Sofia 2012

 HAV2320 Sofia 2012

 AJ505577 Italy 2003

 AJ505573 Italy 2003

 AJ505576 Italy 2003

 AJ505562 Italy 2003

 AJ505569 Italy 2003

 K02990 US 1985

 X04200 Russia 1986

 X15464 HAS-15

 AY974170 Cuba 2005

 AY046073 Germany 2001

 AJ505560 Italy 2003

 AJ505563 Italy 2003

 AJ505572 Italy 2003

 X83302 Italy 1995

 DQ3800524 Tunisia 2007

 AY875672 Tunisia 2006

 AY875664 Tunisia 2006

 DQ3800512 Tunisia 2007

 DQ3800521 Tunisia 2007

 HAV2351 Pernik 2012

 HAV2381 Sofia 2012

 HAV2352 Pernik 2012

 412 Sofia-Bulgaria-373

 424 Sofia-Bulgaria-373

 432 Sofia-Bulgaria-373

 HAV2331 Ihtiman 2012

 HAV2333 Ihtiman 2012

 HAV2335 Ihtiman 2012

 HAV2337 Ihtiman 2012

 686-04-Cdn-ON-373

 687-04-Cdn-ON-373

 1991-1992-1993-2100-05-Cdn-ON-373

 334-06-Cdn-AB-Cal-373100

58

12

68

97

36

20

22

82

98

100

89

68

98

53

43

79

82

58

82

69

56

32

24

12

17

14

27

27

66

56

90

0.02
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1.2.Проучване на разпространението на хепатитният А вирус (HАV) сред
населението на България.
Беше извършено проучване на разпространението на хепатитният А вирус (HАV) сред
населението на две области на България през 2000 год. и една област през 2010-2011
години. От 705 серумни проби в Пловдивска област през събрани през 2010-2011
година, при 328 (46.5%) от изследваните,  се доказа наличие на anti-HAV-IgG. Този
резултат е много близък до установения през 2000 година, като относителен дял на
серопозитивни в други две области на страната -София и Плевен. От изследвани общо
981 лица над 20 годишна възраст, през 2000 година,  anti-HAVIgG  положителните са
средно  48.3%,  съответно 44.06%  в София и 54.5%  в Плевен  при наличие на
статистическа  разлика (t=3.24, p<0.005) (фиг.4).

Фиг.4. Разпределение на anti-HAV положителните и anti-HAV отрицателните индивиди
в София, Плевен и Пловдив.

 Получените резултатите  показват, че във всеки от трите региона почти половината от
изследваните лица са с имунитет срещу HAV, а останалата половина съответно
възприемчиви при статистически значима разлика между групата на имунните и на
възприемчивите по области. В София и Пловдив преобладава дела на серонегативните,
спрямо серопозитивните - съответно 55.94% спрямо 44.06%( t=4,08, p<0,005) в София и
53.5% спрямо 46.5% (t=2.64, p<0,05) в Пловдив, докато в Плевен преобладава дела на
серопозитивните - 54.5% спрямо 45.5% (t=2.64, p<0,05). Подобни между регионални
различия в рамките на една страна са описани и от други автори от държави с
интермедиерна ендемичност.
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Проведените три проучвания, независимо от техния регионален характер и
ограничения в дизайна предоставят важна информация за групите  в  риск  в страната.
Разпространението  на имунните  лица по отношение на HAV, отчита нарастване на
дела  им с нарастване на възрастта и при трите проучвания: от 20-22% при 20-29
годишните до 93% при лицата в диапазона 50-59 години в София и Плевен  и от 17.24%
при децата от 1-9  г.  до 96.03%  при лицата ≥ 60  г.  в Пловдивска област (χ2= 255.579;
р=0.000)(фиг.5,6). С непараметричният тест на Pearson се доказа асоциация между
възрастта като фактор и нивото на серопревалентност  на anti-HAV IgG по възрастови
групи.
Фиг.5 Графика на  разпространение anti-HAV-IgG  по възрастови групи в София,
Плевен и Пловдив.

И в трите области нарастването на anti-HAV-IgG антителата с възрастта, формира
криви, характерни за страни с интермедиерна ендемичност. Този модел на
разпределение показва наличие на значима прослойка от населението във възрастовите
групи до 40-49 г., която е възприемчива към HAV - съответно 74.2%(216/291) в София,
72%(144/200) в Плевен и 78%(310/399) в Пловдив (табл.1). Представените резултати са
основа за провеждане на допълнителни сероепидемиологични проучвания с включване
на други региони в страната, което ще увеличи актуалната информация по проблема в
светлината на интегриране на масова HAV ваксинация в бъдеще.
В страните с интермедиерна ендемичност поради факта, че дела на възрастното
население, възприемчиво към HAV е относително висок, се приема, че мащабна
хепатит А ваксинация вероятно ще бъде икономически оправдана и затова се
насърчава. В допълнение към проучванията, които трябва да бъдат взети под внимание
са данните за честотата на възрастово-специфичното разпространение на анти-HAV
IgG антителата, оценка на системите за регистрация и надзор на острата инфекция и
информационни здравни системи, идентифициращи фулминантни случаи.
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Фиг.6. Разпространение на anti-HAV-IgG в Пловдив по възрастови групи- 2010-2011.

Табл.1. Наличие на anti-HAV IgG по възрастови групи (имунни и лица в риск) в София,
Плевен и Пловдив.

1-9г.
Изсл.

10-19г.
Изсл.

20-29г.
Исл..

30-39г.
Исл..

40-49г.
Исл.

50-59г.
Исл

≥60г.
Исл

Общо

София,2000 г. - - 92 199 290 - - 581

в риск
(anti-HAV IgG(-)n(%)

- - 74
80.43%

142
71.36%

109
37.59%

- - 325
55.94%

имунни(antiHAVIgG
(+) n(%)

- - 18
19.57%

57
28.64%

181
62.41%

- - 256
44.06%

Плевен,2000 г. - - 100 100 100 100 - 400

в риск
(anti-HAVIgG(-)n,(%)

- - 78
78%

66
66%

31
31%

7
7%

- 182
45.5%

имунни
(antiHAVIgG(+)n,(%)

- - 22
22%

34
34%

69
69%

93
93%

- 218
54.5%

Пловдив,
2010-2011 г.

87 101 107 104 101 104 101 705

в риск
(anti-HAV IgG(-)
n,(%)

72
82.76%

79
78.22%

83
77.57%

76
73.08%

46
45.55%

17
16.35%

4
3.97%

377
53.48%

имунни
(anti-HAV IgG(+)
n,(%)

15
17.24%

22
21.78%

24
22.43%

28
26.92%

55
54.45%

87
83.65%

97
96.03%

328
46.52%
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1.3. Проучвания свързани с особенности  при  диагностиката на хепатитният А
вирус (HАV).

Специфичната лабораторна диагностика на хепатит тип А, се базира на откриването, на
специфични антитела срещу вируса от тип IgM (anti HAV IgM) в кръвта на заразения
индивид, като за целта се използват различни методи. Като най-ефикасен и с най-добра
чувствителност и специфичност за определяне на тези антитела, се утвърди
имуноензимния метод (EIA). Специфичните антитела от тип IgM срещу HAV
обикновено се намират при заболелите от хепатит тип А заедно с появата на първи
клинични симптоми и върховите стойности на чернодробния ензим ALT. След
достигане на максималния си титър, намаляват до пълното си изчезване, най-късно на
шестия месец от началото на заболяването.
През 2006г. са изследвани кръвни проби на 146 души от епидемичен взрив на хепатит А
вирусна инфекция в гр. Своге, лекувани в УМБАЛ „Св. Анна" София. Всички пациенти
са с клинични и параклинични данни характерни за остър вирусен хепатит. Пациентите
са изследвани за наличие на специфични антитела от тип IgM и IgG срещу хепатитният
А вирус. Преобладаващият брой пациенти бяха с ясно изразени клинични и
параклинични данни за остър вирусен хепатит. Разпространението имаше епидемичен
характер, като основния брой заболели бяха установени за период от два месеца. При
139 от изследваните пациенти беше установено наличие на маркера за остра хепатит А
вирусна инфекция (anti-HAV IgM) още в първата кръвна проба взета до 48 часа от
постъпването в лечебното заведение. При 7 болни (5%), този основен маркер липсваше
при тестиране и с двата фирмени теста предназначени за откриването му. На табл.2. са
представени основните параклинични  и клинични данни на пациентите с липсващ
маркер за остра хепатит А вирусна инфекция в първата проба.

Табл.2. Клинични и параклинични данни на болните от хепатит тип А със забавена
поява на специфичните anti-HAV IgM антитела.

При изследване за наличие на anti-HAV IgM на втора кръвна проба от пациентите,
отрицателни за този маркер, след интервал от 7-10 дни, същата се позитивира, като

Болни Възраст ALT E/l AST E/l Иктер Общ
билирубин
mmol / l

При
постъпване

След 5
дни

При
постъпване

След 5
дни

ЛМ 53 420 237 196 181 субиктер 107

ВА 56 161 348 92 178 липсва 32

ВГ 5 87 122 102 68 липсва 20

ТС 42 32 115 116 163 субиктер 22

ЕП 29 126 208 54 46 субиктер 12

ВД 8 81 18 230 642 субиктер 83

ДП 40 199 1495 118 107 умерен
иктер

126
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резултатите са типични за остра хепатит А вирусна инфекция. На табл.3 са представени
резултатите от изследваните първи и втори серумни проби за наличие на anti-HAV
антитела от тип IgM и IgG. При 5 серума (първа проба) се наблюдава липса на anti-HAV
IgM съпроводено от наличие на anti-HAV IgG, като това обстоятелство прави профила
нехарактерен.

Табл.3. Маркери на HAV при болните от хепатит тип А със забавена поява на
специфичните IgM антитела.

 Специфичните антитела от тип IgM срещу HAV се приемат за основен маркер на хепатит
A вирусната инфекция през 80 -те години на миналия век. Появата на специфични антитела
от типа IgG по правило се предхожда от ранните антитела от тип IgМ, като някои автори
приемат задължително тяхното наличие още при първите клинични симптоми, а
присъствието само на anti- HAV IgG e маркер на инфекция в миналото.  Въпреки че така
посочената схема е характерна за преобладаващият брой случаи на хепатит А вирусна
инфекция, има научни съобщения за отклонения от посочения профил, подобно на
наблюдаваните от нас случаи със закъсняла поява на anti-HAV IgM.
Липсата на anti-HAV IgM антителата при вече проявена клинична симптоматика при 5 %
от случаите с хепатит А вирусна инфекция, трудно може да се обясни с чисто технически
причини като вида на използвания тест, защото  пробите  бяха  тестирани  с два  теста  на
различни  фирми  с утвърдени качества.Независимо от  малкия брой случаи,  с
отклонение на профила на основните индиректни маркери при тази инфекция, това
обстоятелство трябва да се отчита в диагностичната практика, особено при единични
случаи на хепатит тип А, където епидемиологичните данни не биха подпомогнали
поставянето на правилната диагноза. При такива случаи с вероятна хепатит А вирусна
инфекция, е препоръчително изследването за наличие на anti-HAV IgM антитела във
втора серумна проба, взета 7-10 дни след първата.

Болни Възраст Anti-HAV-IgM Anti-HAV-IgG Anti-HAV-IgM
I-ва проба

Диагностичен тест
ETI-AB-HAVK
PLUS Sorin
(Italy)

II-ра проба
Диагностичен тест

ETI-HA
IGMK-2 Sorin
(Italy)

Murex (UK)
ETI-HA
IGMK-2 Sorin
(Italy)

Murex
(UK)

ЛМ 53 /-/ отр /-/ отр /+/ пол /+/ пол /+/ пол

ВА 56 /-/ отр /-/ отр /+/ пол /+/ пол /+/ пол

ВГ 5 /-/ отр /-/ отр /+/ пол /+/ пол /+/ пол

ТС 42 /-/ отр /-/ отр /-/ отр /+/ пол /+/ пол

ЕП 29 /-/ отр /-/ отр /-/ отр /+/ пол /+/ пол

ВД 8 /-/ отр /-/ отр /+/ пол /+/ пол /+/ пол

ДП 40 /-/ отр /-/ отр /+/ пол /+/ пол /+/ пол
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1.4. Проучвания свързани с профилактиката на HAV инфекцията - Проучване на
първичният имунен отговор при ваксинация с комбинирана ваксина срещу HAV
и HBV, TwinrixTM Adult (GSK Biologicals).
Комбинирана ваксина срещу хепатит тип А и тип В се използва за профилактика на
тези заболявания от 1996 година. Ваксината се състои от инактивирани хепатит А
вируси (култивирани в клетъчна култура) и рекомбинантен повърхностен антиген
(HBsAg) в определена концентрация. Получените данни показват, висока имуногенност
достигаща до 100% за компонента HAV на ваксината и повече от 95 % за HBV при
първичният имунен отговор за ваксината, TwinrixTM Adult (GSK Biologicals, Belgium:
720 EI.U of HAV and 20 mg of HBsAg) при 3 дози за ваксинационен курс. В България, са
правени  малко проучвания с комбинирана ваксина срещу хепатит тип А тип В. В
представеното проучване, е проследен първичният хуморален имунен отговор при 133
студенти на възраст 20-29 години, имунизирани със стандартна схема (3 дози по схема
0-1-6) с комбинирана ваксина TwinrixTM Adult (GSK Biologicals, Belgium: 720 EI.U of
HAV and 20 mg of HBsAg), като те са получили 399 дози от ваксината. Имунният
отговор е проследен при 84 студенти (30-40 дена след края на имунизацията).
Получените резултати, са напълно съизмерими с тези при други проучвания, като
всички имунизирани лица (100%) отговориха на имунизацията с хуморален имунитет
срещу HAV с anti-HAV > 100 WHO mIU/ml, а 83 от 84 (98.8%) с anti-HBs антитела >10
mIU/ml срещу HBV(фиг.7).

Фиг.7. Резултати от изследване на anti-HAV IgG (mIU/ml) и anti-HBs (mIU/ml) 30-40
дена след имунизационния курс с TwinrixTM Adult (GSK Biologicals, Belgium:)
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Бяха проследени, страничните реакции след всяко приложение на ваксиналната доза
при 133 студента получили общо 399 дози ваксина. Резултатите представени на табл.4.
показват, че липсват съществени нежелани реакции, а сред много честите,
преобладават местните реакции, наблюдавани при 14 % от имунизираните лица.
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Подобно на горепосочените проучвания, приложението на комбинираната  ваксина
срещу хепатит тип А и тип В, показа много ниска реактогенност, без сериозни
странични ефекти. Най-голям брой, и най-чести (14%) бяха, локалните реакции,
последвани от общо неразположение (13%), категоризирано при честите реакции. Не
бяха наблюдавани никакви странични реакции при 59% от анкетираните студенти.

Табл.4. Нежелани  реакции при имунизирани лица, получили 399 дози комбинирана
ваксина TwinrixTM Adult (GSK Biologicals, Belgium: 720 EI.U HAV и 20 mg HBsAg)

Нежелани реакции на 399 дозиЧестота Нежелани реакции по вид (n, %) 95% CI

Много
чести
≥10%

- главоболие
- локални реакции
- умора

11 (2.8%)
56 (14%)
18 (4.5%)

(1.18 4.42)
(10.60 17.40)
(2.47 6.53)

Чести
≥1 до <10%

-диария, гадене
-общо неразположение

8 (2%)
13 (3%)

(0.63 3.37)
(1.33 4.67)

Нечести
≥0,1 до <1%

-световъртеж
-миалгия
-температура≥ 37,5ºС

1 (0.25%)
31 (7.8%)
6 (1.5%)

(0.001 0.74)
(5.17 10.43)
(0.31 2.69)

Редки

≥0,01 до
<0,1%

-обрив, сърбеж
-атралгия
-намален апетит
-хипотония

4 (1%)
2 (0.5%)
5 (1.3%)
4 (1%)

(0.02 1.98)
(0.01 1.19)
(0.19 2.41)
(0.02 1.98)

Много
редки <
0,01%

-увеличаване на чернодробни тестове
- тежест и болка в дясно подребрие

1 (0.25%)
1 (0.25%)

(0.001 0.74)
(0.001 0.74)

2. Хепатитен В вирус (HBV).

2.1. Молекулярно-генетична характеристика на HBV при болни с хепатит В
вирусна инфекция.
2.1.1. Генотипно разпределение на HBV при пациенти с хепатит В вирусна
инфекция.
Проби от 44 пациенти (23 остра и 21 хронична) хепатит В вирусна инфекция,
положителни за основния маркер на  HBV – HBsAg,  са  тестирани  за наличие на HBV
DNA в НРЛ „Хепатитни вируси” и определяне на генотипа на вируса.  Същите са
определени като положителни за HBV  DNA.  С фирмен тест INNO-LiPA  HBV
Genotyping (Innogenetics) беше определен генотипа на HBV след предварителна
амплификация с nested PCR за наличие на  HBV DNA. Генотип D на HBV е открит при
41 (93%) от пациентите с остра и хронична форма на хепатит В вирусна инфекция.
Генотип А се намира при 2(5%) от пациентите с остра форма на инфекцията. Единна
проба не беше генотипирана, като не бяха открити други генотипове на HBV (табл.5).
Получените резултати показват, че генотип D на HBV преобладава  при пациентите с
остра и хронична хепатит В вирусна инфекция.
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При генотипиране чрез секвениране на припокриващ се участък (516 nt) от гените
кодиращи повърхностният протеин на HBV и ензима обратна транскриптаза (HBsAg/
Reverse Transcriptase gene ) при 25 от горепосочените пациенти от България с остър и
хроничен вирусен хепатит тип В, се установиха различия със използвания търговски
тест, при определяне на генотип А . Бяха намерени 4 проби допълнително от генотип А
на HBV, при пациентите с остра инфекция.

Табл. 5. Генотипно разпределение на генотипа на HBV при болни с остра и хронична
форма на инфекция.

диагноза Брой на HBV
DNA
положителнит
е
пациенти

HBV генотип No/% на
негенотипиран
и пациентиA                       D

No /% No /%

Остър вирусен
хепатит 23 2/ 9 21 /91 0

Хроничен
вирусен хепатит 21 0 20/ 95 1 / 5

общо
44 2 /5 41 /93 1 / 2

2.1.2. Молекулярно – генетична характеристика на HBV при болни с хепатит В вирусна
инфекция.

В лабораторията по молекулярна вирусология (TorVergata, Rim Italy ) беше извършено
генотипиране чрез секвениране на припокриващ се участък (516 nt) на  гените
кодиращи повърхностният протеин на HBV и ензима обратна транскриптаза (HBsAg/
Reverse Transcriptase gene ) при 25 пациенти от България с остър и хроничен вирусен
хепатит тип В. На табл.6 са посочени основните клинични и епидемиологични данни за
посочените пациенти, както и за генотипното разпределение на HBV. От 25 пациенти,
при 15 (60%), се открива генотип/субгенотип D1, 2 (8%) са с генотип/ субгенотип D2,
един с генотип/субтип D3, седем (28%) са с генотип/субтип А2. Дванадесет от
пациентите са с диагноза, остра хепатит В вирусна инфекция и 13 са с хронична форма
на същата инфекция. Генотип/субгенотип D1 се открива при 1/3  от пациентите с остра
инфекция, като при останалите се преобладава, генотип/ субгенотип А2. При
хроничната форма, преобладава генотип/субтип D1 (67%), като субгенотип D2 и A2 са
слабо представени .
Филогенетичното дърво е конструирано чрез ML (maximum likelihood) анализ, като
родство между различните изолати на HBV е обосновано и чрез bootstrap анализ (> 70
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%), както и чрез сравнение със специфични референтни секвенции (генотип: D1, D2,
D3, A2) от GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).

Табл. 6. Клинични и епидемиологични данни на пациенти с определен генотип на HBV.

Дължината на разклоненията е изчислена с помощта на модел за замяна на най-добре
подхождащ нуклеотид (the best fitting nucleotide substitution model), съгласно теста за
съотношение на йерархичния модел и е означено с линия и цифрова индикация за
заменени  нуклеотиди за дадена позиция (nucleotide substitutions per site).
Данните за българските изолати показват, идентични и близко родствени секвенции,
характерни за субтиповете на HBV: D1, D2 и D3 и A2 разположени сред референтните
секвенции. Преобладават секвенциите от субтип D1 (15 броя) и А1 (7 броя) (фиг.8).
Данните получени за   българските секвенции от генотип D, подобно на други
европейски проучвания показват, че те не се различават значително, разглеждани
според географски произход в даден регион и показват многократен обмен със съседни
региони (Източна Европа, Близък Изток).
Фиг.8. Филогенетично дърво, на базата на участък (516 nt) от гените кодиращи
повърхностният протеин на HBV и ензима обратна транскриптаза (HBsAg/ Reverse
Transcriptase gene).
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Данните получени за   българските секвенции от генотип D, подобно на други
европейски проучвания показват, че те не се различават значително, разглеждани
според географски произход в даден регион и показват многократен обмен със съседни
региони (Източна Европа, Близък Изток).  За да се установи степента на еволюция на
HBsAg/ Reverse Transcriptase gene на HBV при генотипове/субгенотиповете D1 и А2 и
оценка на времето до най-близкия общ предшественик [time of the most recent common
ancestor (tMRCA)], беше приложен анализ - молекулярен часовник по метода Maximum
likelihood (ML), оценяващ степента на еволюцията при построени филогенетични
дървета. На фиг.9. е представено tMRCA, като данните от изследването включват, 15
секвенции на генотип D1 от България и 72 референтни секвенции от целия свят.
Изчислената, средната степен на еволюция на фрагмента от HBsAg/Reverse
Transcriptase   gene   на HBV  при  генотип/  субтип D1 е 4.2  x  10-4  sub/site /year (95%
HPD 3 x 10-6  - 6 x 10-4). Датите  и  95%  от  възможния  времеви  интервал,  означени  със
скоби  са   изчислени  с помощта  на   Bayesian  метод.  Секвенциите на пациенти  от
България  (означени в червено), са разположени сред референтните секвенции и
формират няколко малки групи.
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Фиг.9. Филогенетичен  анализ  на  секвенциите   на генотип D1  на HBV  за оценка  на
времето  до  най-близкия  общ    предшественик (tMRCA).  Секвенциите от български
пациенти  са означени в червено.

Фиг.39. Филогенетичен анализ на секвенциите на генотип D1 на HBV за оценка на
времето до най-близкия общ предшественик (tMRCA).

Датите  и 95% от възможния времеви интервал, означени със скоби са изчислени с
помощта на Bayesian метод (виж глава 3.3.2. ). Секвенциите на пациенти от България

Не се откриват различия на базата на географският произход на секвенциите,
използвани за изграждане на филогенетичното дърво. В долната част на фигурата са
посочени, годините в основата на дендрограмата, като осреднената стойност е 46
години (95% HPD между 20 и 67 год.),  което предполага,  че основата на дървото е от
средата на 50-те години на миналия век. Времето на MRCA за българските секвенции
на HBV  генотип D1  е между 23  и 27  години назад или от началото на 80-те години.
Вероятно произхода на генотип D1 е от първата половина на 20-ти век.
Данните за tMRCA от филогенетичното дърво на генотип А2 на HBV, показват, че те са
внесени съвсем скоро в страната, като има две групи секвенции, едната от 1996, а
другата от 2003 година (фиг.10). Изчислената, средната степен на еволюция на
фрагмента от HBsAg/Reverse Transcriptase  gene  на HBV  при  генотип A2 е 2.72 x 10-4

sub/site /year ( 95% HPD 1.73 x 10-5  - 5.8 x 10-4). Клъстъра с произход от 1996 се състои
от три секвенции, както и две референтни секвенции от USA. Генотип А2 е
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разпространен предимно в Средна и Северна Европа, където основният на начин на
разпространение на HBV е сексуалният. Вероятно, подобно на HIV инфекцията за
която има данни за инфектирани лица от България, този субгенотип на HBV,  да е
пренесен в България именно от тези региони [Salemi M et al., 2008].

Фиг.10. Филогенетичен анализ на секвенциите на генотип А2 на HBV за оценка на
времето до най-близкия общ предшественик (tMRCA).
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2.2 . Проучване на разпространението на хепатитният В вирус (HBV) в България.
2.2.1. Наличие на основни маркери на HBV- повърхностен антиген на хепатитния
В Вирус (HBsAg), anti-HBc и anti-HBs антитела сред населението на България-
проучване 1999-2000 год.

През 1999-2000 г бе проведено голямо мултицентрово проучване за наличие на маркери
на HBV по програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция -
INTERREG II. Проучването обхващаше регионите на София, Пловдив, Плевен, Стара
Загора и Варна, като беше проведено съвместно с Висшите Медицински Университети
в горепосочените области на страната. НРЛ „Хепатитни вируси” беше определена за
потвърдителна за определяне на HBsAg, като основен маркер на вируса при това
проучване. Общо 11 597 лица от населението на тези области, бяха изследвани за
наличие на HВsAg, като маркер за наличие на HBV, anti-HBc като маркер за настояща
инфекция в комбинация с HBsAg, а в комбинация с протективните anti-HBs антитела,
маркер за минала HBV инфекция с оздравяване. Беше установено наличие на HBsAg в
страната от средно 3.87% при лица от общата популация. Вариациите в различните



24

региони бяха значими: от 1.96% в София до 5.26% във Варна (p< 0.05). При изследване
на anti-HBc и anti-HBs антителата, средно за страната беше установено, че 3 184 лица

(27.46%) (17.8 -38.6%) от населението на страна е прекарало хепатит В вирусна
инфекция с оздравяване (табл.7). Беше извършено проучване в НРЛ „Хепатитни
вируси” сред общата популация за определяне на маркери на HBV в София, като част
от голямото мултицентрово проучване в България.  Наличие на HBsAg,  като основен

маркер на HBV беше установено в 40/ 2043 (1.96%) от изследваните лица.Лицата с
маркери на минала HBV инфекция, бяха 363 (18%).

Табл. 7. Наличие на маркери на HBV в населението на България по региони.

*HBsAg(+) / anti-HBc(+)                 **anti-HBs(+) / anti-HBc(+)

На табл.8 са представени данните за разпространението на маркерите на HBV сред
населението на България по възрастови групи. Вариациите на HBsAg при сравнение на
възрастовите групи са значими, като най- ниското наличие беше установено във
възрастовата група 13-19 г. - 1..52% до най-високото -5.72% в групата 41-50 годишните
лица (p< 0.05). С най-нисък дял (8.5%) от горепосочените маркери за минала инфекция,
бяха лицата от възрастовата група 14-19 години, докато най-висок дял имаха лицата от
възрастовата група 40-49 (40.7%).

Табл. 8. Наличие на маркери на HBV в населението на България по възрастови групи.

регион
Брой
изследван
и лица

Лица отрицателни за
маркери на HBV HBsAg носители*

Лица с минала HBV
инфекция**

Общ брой
лица с маркери
на HBV

N % N % Number %
Numbe
r %

Плевен 2,432 1,680 69.08 120 4.93 632 25.99 752 31
Пловдив 2,315 1,422 61.43 97 4.19 796 34.38 893 39
София 2,043 1,680 82.23 40 1.96 323 15.81 363 18
Ст.
Загора 2,315 1,772 76.54 60 2.59 483 20.86 543 23

Варна 2,492 1,859 74.60 131 5.26 502 20.14 633 25
общо 11,597 8,413 72.54 448 3.87 2,736 23.59 3,184 27

Възрастов
а група

Брой
изследва
ни лица

Лица отрицателни за
маркери на HBV

HBsAg
носители*

Лица с минала HBV
инфекция**

Общ брой лица с
маркери на HBV
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*HBsAg(+) / anti-HBc(+)                                            **anti-HBs(+) / anti-HBc(+)

2.2.2. Наличие на повърхностният антиген на хепатитния В Вирус (HBsAg) и HBV DNA
сред населението на Пловдивска област- проучване през 2010 -2011год.

При извършено  проучване през 2010 -2011 година на населението на Пловдивска
област за наличие на HBsAg беше изследваната популация от 865 лица, като данните са
представени на фиг.11. За периода от 10 години не беше установена статистически
значима разлика за наличието на този основен вирусен маркер за разпространение на
HBV инфекция в населението на региона .
Съпоставяйки нивото на положителните за HBsAg индивиди в Пловдивска област през
първия период и десет години по-късно при настоящото проучване се установи без
статистически значима разлика незначително намаляване на относителния дял на
носителите на хепатит В (4.19% спрямо 3.8%, t= 0.38, p>0.05) .
От съществено значение е определянето на HBsAg като основен маркер за наличие на
HBV при ваксинирани и неваксинирани лица.
Изследваните лица 865 лица бяха разделени съобразно имунизационния статус на две
групи: ≤ 19 г. (протектирана с ваксина популация, n = 200) и ≥20 г. (възрастна
популация, n = 665). Проучването беше проведено в широк възрастов диапазон от
изследвани лица (от 1 - 84 г.) от Пловдивска област, което осигури достоверни данни в
практически целия възрастов състав на населението. В групата ≤ 19 г. беше установено
наличие на HBsAg  при 1%  (2/200)  от изследваните лица,  а в групата ≥20  г.  4.8%
(32/665). Установена беше статистически значима разлика (p< 0.05) в наличието на
HBsAg между двете групи на ваксинирани (1%) и неваксинирани лица (4.8%) (фиг.12) .

Фиг.11. Носителство на HBV в страната и Пловдивска област през 1999-2000 г. и в
Пловдивска област 2010-2011 г.

N % N % N % N %

≤ 19 2,820 2,581 91.52 43 1.52 196 6.95 239 8.48

20–29 2,115 1,663 78.63 73 3.45 379 17.92 452 21.37

30–39 1,896 1,289 67.99 96 5.06 511 26.95 607 32.01

40–49 2,467 1,463 59.30 141 5.72 863 34.98 1,004 40.70

50–59 2,299 1,417 61.64 95 4.13 787 34.23 882 38.36

Total 11,597 8,413 72.54 448 3.87 2,736 23.59 3,184 27.46
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Фиг.12. Разпределение на HBsAg положителните лица през периода 2010 - 2011 г. по
възрастови групи според данни за имунизационния статус.
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При проучване на разпределението на положителните за HBsAg лица по възрастови
групи (фиг.13 ) се установи най- висок относителен дял на инфектирани лица в групата
40-49г.- 6.8 % (9/132), а най-нисък във възрастовия диапазон < 19 г.(групата на
родените след 1991 г.) - 1% (2/200), като разликата в наличието на този антиген е
значителна (р< 0.05). При сравняване на данните от проучванията през 1999- 2000 год.
и 2010-2011 година, се установява, че също най-засегната е възрастовата група 40-49
год. с носителство от 5,72 % ( 141/ 2467), а най- ниско разпространение се наблюдава в
юношеска възраст (14-19 г.) -1.52% ( 43/2820), като отново разликата е значима (p<
0.0001). И през двата периода (1999-2000г. и 2009- 2011г.) се наблюдава постепенно
нарастване на относителния дял на хроничните носители на хепатит В от най-малката
възрастова група (1%)  с достигане на максимални стойности при 40-49  годишните
(6.8%). В следващите възрастови групи 50-59г.и ≥ 60г. се регистрира намаление на

P<0.05

p>0.05
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относителния дял на положителните за HBsAg индивиди (фиг.13). При проучване
влиянието на  рисковите фактора за формиране на HBsAg носителството: единственият
значим фактор за формиране на хронично HBsAg носителството, е контакта с
инфектиран HBV член в семейството.

Фиг.13. Разпределение на HBsAg положителните лица през периодите 1999-2000 г. и
2009 - 2011 г. по възрастови групи .
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При 23/34 (68%) от положителните за HBsAg лица, HBV DNA беше определена
количествено. При болшинството от лицата, положителни за HBV DNA-16/22 (73%)
вирусната репликация беше ниска и не надвишаваше 2000 IU/ml (табл.9).

Табл.9  Количество на HBV  DNA,  при 22  HBsAg  положителни лица от общата
популация на Пловдивска област.

Основен проблем за страната по отношение на HBV инфекцията, остава хроничното
HBsAg носителство на фона на редуциране на острата заболяемост от хепатит В,

Количество HBV DNA
(IU/ml)

Брой проби

20-200 11

200-2000 5

2000-4000 3

31 300 1

805 200 1

166 406 872 1

Общо 22
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основно при имунизираният контингенти, установено при проследяване на тенденцията
в заболяемостта.  Нивото на хроничните носители на HBsAg се сред неимунизираното
население се запазва, наред с провежданата от две десетилетия универсална
имунизация на новородени с рекомбинантна ваксина срещу хепатит В. Главна причина
за това е ниският обхват с хепатит В ваксина сред индивиди над 20 годишна възраст,
като само 0.3 % (2/667) от първоначално анкетираните са декларирали проведена
имунизация.
Установените от нас нива на HBV DNA сред изследваните 23/34 (68%) от
асимптоматичните лица положителни за HBsAg, като основен маркер на HBV, показват
че лицата < 2000 IU/m l са с ниска вирусна репликация и обхващат преобладаващата
част (73%) от всички носители на вируса. Голяма част от тези лица, са с благоприятна
дългосрочна прогноза и малка вероятност от развитие на хроничен активен хепатит и
развитие на чернодробна цироза. Лицата от проучването с нива на HBV DNA в
диапазона 2000-4000 IU/ml, съставляват 14 % от изследвания контингент са с по-
висока репликация на вируса, докато останалите с > 31 300 IU/ml и особено тези >100
000 IU/ml, са силно застрашени от горепосочените патологични процеси в черният
дроб. Данните от това изследване показват, че 27% от асимптоматичните носители на
HBV са с потенциал за по тежки усложнения, вследствие на HBV инфекцията.

2.3. Проучвания свързани с особености при диагностиката на хепатитният В
вирус.
2.3.1. Диагностични особености свързвани с маркера за определяне на остра
хепатит В вирусна инфекция – IgM антитела срещу ядрения антиген на HBV (anti-
HBcIgM).

Значението на IgM антителата срещу ядрения антиген на хепатитният В вирус (anti-
HBc IgM) се определя от наличието им във високи титри при острата форма на
инфекция с HBV, независимо от това дали е проявена или субклинична.
Проучено е наличието на anti-HBc IgM - маркер за остра хепатит В вирусна инфекция
при серумни проби от 128 пациенти с хронична хепатит В вирусна инфекция.
Установена е количествената характеристика на същите антитела в серумни проби от
34 пациенти от горепосочените пациенти и на 34 пациенти с остра форма на хепатит В
вирусна инфекция като контролна група. Пробите от пациентите с хронична форма са
изследвани  и положителни за anti-HBe или HBeAg.
При тестирането на серумни проби от 128 пациенти с хронична хепатит В вирусна
инфекция за наличие и количествена характеристика на anti-HBc IgM антитела, се
получиха 34 (27%) положителни резултата. Изразени количествено, те са в диапазона
от 5 до 110 PEI U/ml, като за положителни се приемат резултати над 10 PEI U/ml. При
тестирането на серумни проби като контролна група от 34 пациенти с остра хепатит В
вирусна инфекция за наличие и количествена характеристика на anti-HBc IgM антитела
се получиха следните резултати изразени количествено (табл.10).

Табл.10. Количествена характеристика на anti-HBc IgM антитела (PEI U/ml) при остри и
хронични случаи на вирусен хепатит тип В.
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В това проучване ранните anti-HBc IgM антитела, който е основен маркер на остра
хепатит В вирусна инфекция се откриват при 27% от лицата с хронична форма на
инфекция. Подобни данни се установяват и от други автори, като делът им достига до
33%. Резултатите от проучването показват, че стойности на anti-HBcIgM антителата
под 100 PEI U/ml са характерни за пациентите с хроничната форма на хепатит В
вирусната инфекция. Тази стойност на горепосочените антитела като основен маркер
на острата хепатит В вирусна инфекция би могла да се приеме като разграничаваща
между острата и хроничната форма на инфекцията, когато се откриват при последната.
Подобно разграничение е особено необходимо с оглед на адекватния клиничен подход
към всяка от двете форми (остра и хронична) на хепатит В вирусната инфекция.

2.3.2. Проучвания, свързани със съответствието на нивата на HBsAg с
количеството на HBV DNA при пациенти с HBV моно- инфекция  и HBV/HIV
коинфекция.

Повърхностният антиген на HBV (HBsAg), е основен маркер при диагностиката на този
вирус и се намира в кръвта на почти всички случаи на HBV инфекция. Присъствието на
този антиген при лица без клинико–биохимични промени, за дълъг период от време,
говори за вероятно „неактивно носителство” на HBV. Същото се установява чрез
количествено определяне на HBV DNA при ниска концентрация (<2000 IU/ml).
Проучено е съответствието на нивото на HBsAg с количеството на HBV DNA при
пациенти в различни фази на HBV инфекция с тест, с аналитичен обхват в 2.00E + 01
IU/ml  to  >  1.70E +  08  IU/ml.  От включените в проучването 10  пациенти с HBV моно-
инфекция, трима са с високо ниво на вирусната репликация (20 253 600 – 826 440 000
HBV DNA cop/ml), докато останалите 7, са с ниска и много ниска вирусна репликация.
Пробата с най-висока вирусна репликация  е от лице с тежко протичаща, остра хепатит
В вирусна инфекция. Беше проследено спонтанното елиминиране на HBV,  което е
рядко явление в естествения ход н а хроничната HBV (на годишна база), и се дефинира
като загуба на HBsAg и HBV DNA при лица с хронична HBV инфекция. Беше
проследена, промяната на серумните нива на HBsAg и HBV DNA при неактивен
носител на HBV. В интервал от осем месеца, нивата на HBsAg, представени чрез

Серумни проби от
пациенти с остър В
хепатит – n 34
 Брой/ %

Anti-HBc IgM
 PEI U/ml

Серумни проби от
пациенти с хроничен В
хепатит – n 128
 Брой/ %

Anti-HBc IgM
 PEI U/ml

 31 /91 %  120 - 1500  27 /79%/  5 - 30
2 /6%/

 100  6 /18%/  45 - 90

 1 /3 %/  98  1 /3%/  110
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съотношението на оптичната плътност на изследвания серум към граничната стойност
(S/CO) намаляха прогресивна от 12.01 до 0.91 (отрицателен резултат). В същото време
количеството на HBV DNA се промени от 140 cop/ml до нива по-ниски от 116 cop/ml
(<20 HBV DNA IU/ml)-под границата на количествено определяне на теста (фиг.14).
Независимо от ограничения брой изследвани проби, беше установено съответствие
между нивата на HBsAg изразени чрез S/CO и много ниските и много високите нива на
DNA при пациенти с HBV моно – инфекция.
Изследвания свързани с елиминирането на HBV не са извършвани в достатъчна степен
в България,  но тази процес може да бъде един от факторите,  които обуславят
приблизително еднаквия процент (около 4%), при две изследвания проведени през 10
годни (1999- 2000 и 2010 год.) сред обща популация в Пловдивски регион, независимо
от продължаващата заболеваемост от хепатит тип В сред неимунизираното население.
При изследването на 17 пациенти HIV/HBV коинфекция, 9 серумни проби бяха с нива
на HBV DNA c < 116 cop/ml. При пациентите с HIV/HBV коинфекция, не се наблюдава
корелация между нивата на HBV  DNA  и тези HBsAg,  като това може да се обясни с
влиянието на HIV инфекцията върху имунната система.

Фиг. 14. Съответствие между серумните нива на HBsAg и количеството на HBV DNA,
при неактивен носител на HBV

2.4. Проучвания свързани с профилактиката на HBV инфекцията.
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2.4.1. Проучване на първичният имунен отговор при деца, ваксинирани с
рекомбинантна ваксина срещу HBV.

В НРЛ „Хепатитни вируси” е проучен хуморалният имунен отговор при 140
новородени деца от три града в България (София, Пловдив и Варна), ваксинирани с
рекомбинантна ваксина срещу HBV, Euvax B TM (  LG Chemical Ltd Korea) по схема от
три дози (0,1,6 месеца), като първата доза е приложена в първите 24 часа от раждането.
Изследваните за наличие на протективни anti-HBs антитела, кръвни проби, са получени
в интервала, 1-3 месеца от приложението на последната доза ваксина. Количественото
определяне тези антитела се извършваше в международни  мили единици в ml
(mIU/ml), а осреднените стойности, бяха представени като среден геометричен титър
(GMT). От изследваните 140 новородени деца, 138 ( 98.6%) надвишаваха, минималният
защитен титър (anti-HBs > 10 mIU/ml) , като от тях с много добър имунен отговор, бяха
93 % , а титри > 1000 mIU/m на anti-HBs антителата , се установиха при 59% от децата
(табл.11).

Табл.11. Наличие на протективни anti-HBs антитела (GMT mIU/ml ) при новородени
деца, ваксинирани с рекомбинантна  ваксина  Euvax B TM (LG Chemical Ltd Korea)
срещу HBV.

Установеното наличие на титри > 1000 mIU/m на anti-HBs антителата, при 59% от
децата, предполага, че те ще се откриват за дълъг период от време, като наличието на
имунна памет при ваксинираните лица, ще осигури дълготрайна защита срещу HBV.
Периода на тази защита предстои да бъде уточнен.

2.4.2. Проучване продължителността на хуморалният имунитет при деца,
ваксинирани при раждане с рекомбинантни ваксини срещу HBV.

За да се проучи продължителността на хуморалният имунитет при деца, ваксинирани
при раждане с рекомбинантни ваксини срещу HBV, бяха изследвани, за наличие на
протективни anti-HBs антитела, кръвни проби, получени от 141 деца, в интервала от 5-
15 години след завършване на пълен имунизационен курс от три дози рекомбинантна

град Брой изследвани GMT (mIU/ml) (95% CI)

 София  40  1361  (872-2126)

Пловдив  41  725  (459-1202)

Варна  57  1037  (692-1555)

 Общо  138  1012  (786-1302)
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ваксина срещу HBV. Ваксините са приложени, съобразно действащия в страната
Имунизационен календар. През периода обхваща изследването (1992–2007) е прилагана
предимно ваксината Engerix B (SmithKline Biologicals), с прекъсване за две години
(1999-2000), когато е използвана ваксината -Euvax B (LG Chemical LTD). Децата бяха
разделени на три групи (5, 10 и 15 години) след приключване на пълният
имунизационен курс, като 95 (68%) от 141 имаха над минималния защитен титър на
anti-HBs антителата от > 10 mIU/ml, със среден геометричен титър (GMT), възлизащ на
63.6 mIU/ml (табл.12). Беше установена значима разлика при положителните за anti-
HBs антитела има, само между ваксинираните преди 5 и 15 години, 44 (84.6%) и 22
(61.1%) съответно  (p<0,01).

Табл.12.  Резултати на деца с протективни антитела (anti-HBs  ≥ 10  mIU/ml)  и GMC
(mIU/ml) по възрастови групи.

С титри на anti-HBs антителата под протективните,  бяха общо 45  деца.  Само едно от
децата беше положително за HBsAg и anti-HBc, като маркери на HBV инфекция, докато
всички останали бяха отрицателни за тези маркери. Преобладаващият брой от децата, с
протективни антитела (anti-HBs ≥ 10 mIU/ml), бяха с количества под 100 mIU/ml и
GMT, възлизаща на 63.6 mIU/ml.
Осъществяването на хуморален имунен отговор при наличие на имунна памет след
ваксинация може да се докаже, чрез отчитане на имунния отговор при бустерна доза
ваксина (анамнестичен имунен отговор -АИО). Получените от нас данни показват, че
на петнадесетата година от ваксинацията,при 32% от проучените ваксинирани деца,
протективни те anti-HBs антитела, не могат да бъдат открити. За да бъде проучена,
имунната памет при ваксинираните срещу HBV деца, беше приложена бустерна доза,
при 23 (51%) от общо 45 деца от трите възрастови групи, с титри на anti-HBs по –ниски
от протективните ( < 10 mIU/ml) и GMC 4. 28 mIU/ml.
 Приложения подход е един от общоприетите, за установяване на специфичната имунна
памет след ваксинация. Резултатите показаха, че при всичките 23 деца, с приложена

Възрастови групи
Изследвани
деца (n)

anti-HBs
≥ 10mIU/ml n
(%)

anti-HBs
< 10mIU/ml
 n (%) Pearson χ2 GMC, mIU/ml

I(5.54 ±0.2 +г.)
52 44 (84.6) 8(15.4)

10.93 ;
p<0,01

76.05

II(10.42±0.31 г.)
52 29 (55.8) 23 (44.2) 58.1

III
(14.9 ±0.41 г.)

36 22 (61.1) 14 (38.9) 50.33
Общо

140 95 45 63.57
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бустерна доза, се получава специфичен имунен отговор (anti-HBs ≥ 10 mIU/ml)
(фиг.15).

Фиг.15. Резултатни при прилагане на бустерна доза ваксина при деца с титри на anti-
HBs < 10 mIU/ml (n=23).

Преобладаващи брой деца, получили бустерна доза бяха с много добър имунизационен
титър (anti-HBs ≥100mIU/ml), като делът на децата с такъв титър нарасна
приблизително два пъти в сравнение с децата без бустерна доза (фиг.16). GMC от 4.28
mIU/ml преди бустерната доза, достигна 337.38 mIU/ml и се постигна увеличение от 78
пъти. Повече от деца имаха anti-HBs антитела с титри между 200 и 1000 mIU/ml , като
само едно от тях беше с имунен отговор от 15  mIU/ml,  близък до минималния (10
mIU/ml  ).  При сравнението на имунния отговор в двете групи (без бустер и след
бустер), се установява, че в групата без бустерна доза, с най-висок относителен дял са
деца с антитела в диапазона 10 - 50 mIU/ml (слаб отговор 42%), а в група след бустерна
доза, най-висок е относителния дял на отговорилите в диапазона > 100 mIU/ml (много
добър отговор 82.6%) (t= 4.32, p < 0.05) (фиг.16).
Ефикасността на имунизацията с хепатит В ваксина е проучвана при различни
имунизационни схеми и ваксини в различни страни. Наблюдава се, редуциране, както
на общата заболяемост от хепатит В, така и драстично намаляване на заболяемостта от
хепатит В сред имунизираните от 1992 до 2006 година деца,  в страни въвели
универсалната имунизация, включително България.



34

Фиг.16. Сравняване на титрите на аnti-HBs антителата, при деца преди и след
прилагането на бустерна доза ваксина.

Продължителност на протекцията след рутинна имунизация на новородени с хепатит В
ваксина се проучва и в момента, като периода на изследванията достига 20 години.
Констатираният спад в титъра на постваксиналните антитела, в това проучване, е
установен  във  досегашни изследвания в тази област, като установяването на имунна
памет, е от особена важност за определяне срока на протекция срещу HBV на
имунизираните контингенти. Особената важност на  проучвания относно
продължителността на протекция от HBV инфекция, произхожда от необходимостта да
се определи момента и възрастта (особено при децата ваксинирани при раждане) за
евентуално включване на бустерна доза, за поддържане на адекватен хуморален
имунитет срещу HBV, ако извършваните по света проучвания, покажат необходимост
от това.

2.4.3.Проучвания за наличие на HBsAg, при ваксинирани срещу HBV новородени
деца, от майки с HBV инфекция.

Сто четиридесет и девет,  ваксинирани срещу HBV новородени, от майки с HBV
инфекция, са проучени за наличие на HBsAg. Бебетата, са получили три дози
рекомбинантна ваксина срещу HBV по схема, препоръчана от производителите (Merck
Sharp Dohme, Smith Kline). Тестът за наличието на HBsAg беше проведен, шест месеца
след прилагането на третата доза ваксина, като 5.4 % от изследваните деца, бяха
положителни за наличие на HBsAg

2.4.4.Проучвания за наличие на протективни антитела (anti-HBs) след имунизация
срещу HBV при здравни работници.
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Изследвани са 70 здравни работници за наличие на протективни anti-HBs антитела след
имунизация с рекомбинантна ваксина срещу хепатит В (Hepavax Gene, Berna Biotech,
Italia). Средната възраст на репрезентативната извадка е 40,29 ± 2,6 год. (CI 95%) ( от 23
до 62г.). Относителният дял на здравните работници, образували протективни anti-HBs
антитела е висок 92,8% (n=65) (фиг.17). Преобладаващият брой (80%), отговорили на
ваксинацията здравни работници бяха с много добър имунен отговор ( > 100 mIU/ml).
Само 7% от ваксинираните бяха с наличие на anti-HBs антителата < 50 mIU/, което се
приема за сравнително слаб отговор при ваксинация срещу HBV.

Фиг.17. Разпределение на медицинския персонал (n=70) според титъра на anti -HBs
антителата, следствие ваксинация срещу HBV.

На трима от неотговорилите на ваксината се проведе допълнителен четвърти прием
ваксина (бустер), като един от тях е отговорил с титър > 100 mIU/ml, с което
относителният дял на протектираните, достигна 94,3% (66/70).
При проучване влиянието възрастта при здравни работници за получаване на много
добър имунен отговор ( > 100 mIU/ml) след ваксинация се установи, че няма значима
разлика (Fisher's exact test , two tailed p- value) между възрастовите групи от 20 до > 50
години, за получаване на такъв отговор (фиг.18).
За проучване на продължителността на имунния отговор са изследвани, 95 здравни
работници, 10 години (1998/1999) и 15 години (1994/1995) след завършена
имунизационна схема. Средната възраст на репрезентативната извадка е 46,06 ± 1,82
год. (CI 95%) (от 30 до 63г.).

Фиг.18. Разпределение на титъра на постваксиналните антитела по възрастови групи
при първичен имунен отговор при имунизация срещу HBV.
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В преобладаващата част  – 74/95 (78%) се установиха протективни титри на anti-HBs
антителата (>10 mIU/ml), сред имунизираните преди 15 г. в 75,3%, а сред
имунизираните преди 10 г. в 92,9% (u=0,24, p>0,05 (фиг.19). От изследваните лица,
повече от половината бяха с много добър имунен отговор ( > 100 mIU/ml).

Фиг.19. Разпределение на медицинския персонал (n= 95) според титъра на anti-HBs
антителата.

При друго проучване за наличие на протективни антитела (anti-HBs) след имунизация
срещу HBV при 129 здравни работници, след имунизация и в продължение на 15
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години след нея, се установи, че само при 4.5% от изследваните лица, липсват anti-HBs
антителата, тестирани 1- 4 месеца, от провеждането на имунизационния курс. След 5,10
и 15 години от приключване на имунизацията се достига увеличение до 34%, здравни
работници без протективен титър срещу HBV, като значително намаляват лицата с
титри > 100 mIU/ml (фиг.20).
Получените от нас данни относно първичния имунен отговор,  както и
продължителността на протективния хуморален имунитет при здравни работници,
убедително показва, че извършваната имунизация с рекомбинантни ваксини срещу
HBV в България,  е високо ефективна по отношение получените протективни anti-HBs
антитела при провеждане на първичния имунизационен курс (3 дози). Групата на
неотговорилите е в границите 4.5- 7.2%.

Фиг.20. Титри на anti-HBs при медицински персонал (N=129) според срока след
имунизацията

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1-4 мес 1- 5год.   6-10год. 11-15год.

<10mlU/ml

10-100mlU/ml

100-1000mlU/ml

>1000mlU/ml

Срок след имунизацията

AN
TI-H

Bs m
lU/

ml

2.4.5. Проучвания за наличие на протективни антитела (anti-HBs) след
имунизация срещу HBV, при лица с рискови фактори за субоптимален имунен
отговор.
2.4.5.1. Проучване на първичния имунен отговор на пациенти на хемодиализа,
имунизирани с ваксина срещу хепатит тип В.

При проучване на първичен имунен отговор на пациенти на хемодиализа с
рекомбинантна хепатит В ваксина (Engerix B, GlaxoSmithKline Biologicals) бяха
имунизирани 81.6% (62/76) от HBsAg отрицателните пациентите, в хемодиализен
център в гр. Пловдив. Имунизацията е проведена по стандартна схема от три дози (20
μg HbsAg/1 ml), съответно на 0-1-6 месец, интрамускулно. Средната възраст на
имунизираните пациенти (n=62) е 54.4 ± 3,71 год. (CI 95%). Пациентите провеждат
хемодиализа три пъти седмично, по четири часа при средна продължителност на
хемодиализното лечение за популацията – 4.61 ±1.12 години (CI 95%).
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При проучването се установи, че пациентите на хемодиализа, образували протективни
anti-HBs са 37 (59.7%) от изследваните, докато неотговорилите на проведената
имунизация са 40.3% (фиг.21).
Високият процент на неотговорили на имунизацията срещу HBV, се свързва най-
вероятно, с основното заболяване при пациентите и произтичащата от него уремия,
свързана със супресия на имунната система. Редица фактори като възраст, пол, тегло,
продължителност на хемодиализното лечение, наличие на HCV инфекция, са сред
вероятните и изследвани причини, които се свързват с по-ниския имунен отговор след
ваксинация. При проследяване на тези фактори, само продължителността на
хемодиализното лечение се оказа че влияние върху способността за образуване на
антитела от имунната система.

Фиг.21. Разпределение на пациентите (n= 62) според титъра на anti-HBs антителата,
след имунизация срещу HBV.
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2.4.5.2. Оценка на ефекта от експозиция на пестициди и фунгициди върху
имунният отговор след ваксинация с ваксина срещу хепатит тип В.

В рамките на международно проучване (Токсикологична оценка на имунната функция
на работещи с професионална експозиция на пестициди – EUROPIT QLRT -2001-
00211), в НРЛ „ Хепатитни вируси” беше направена оценка на ефекта от експозиция на
пестициди и фунгициди върху имунния отговор след ваксинация с рекомбинантна
ваксина срещу хепатит тип В (Engerix B GlaxoSmithKline Biologicals) на
селскостопански работници. Изследването беше проведено при сравнение на
специфичния хуморален имунен отговор (anti-HBs) антитела на изложена на пестициди
група (n=50) и контролна група ( n=50), както и група работници произвеждащи
фунгициди (EBDCs) (n=50) и контролна група (n=50), общо група от 100 лица изложени
на вредности и контролна група от 100 лица. С оглед получаване на сравнимост на
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резултатите, лабораториите на страните участнички в проучването (Холандия,
България, Финландия, Италия), проведоха тестиране на anti-HBs антителата на
референтен тест панел с ниски, средни и високи стойности на същите, като същият
беше приготвен от лаборатория RIVM, Холандия. Резултатите на лабораториите
участнички,  са отразени на табл.13.

Табл.13. Данни от определяне на anti-HBs антитела с референтен тест панел в България,
Холандия, Финландия, Италия.
Титър
Titre

България
Bulgaria

Холандия
Netherlands

Финландия
Finland

Италия
Italy

Нисък/Low 3.0±3 8.5±2.6 7.0±0.05 6.9±3.6
Среден/Middle 58.9± 3.3 56.4± 5.0 50± 0.16 72.9± 15.4
Висок/High 398± 46.4 404.0± 55.8 395± 6.5 485.2± 40.4

При изследването на общо  100 лица изложени на професионални вредности от
експозиция на пестициди и фунгициди за ефект върху имунния отговор след
ваксинация с рекомбинантна ваксина срещу хепатит тип В и контролна група от 100
лица, не се установи статистически значима разлика в имунният отговор. Резултатите
показват еднозначно че професионална експозиция на работници на
етиленбисдитиокарбамати  при производството им, не потиска изработването на anti-
HBs антитела. Не бе установена значима разлика и в отговора на имунизация срещу
хепатит тип В между групата оранжерийни работници (с многократна експозиция на
биоинсектициди и минерални торове и еднократно пръскане с карбаматен инсектицид
или карбоксамиден фунгицид) и групата на съответните контролни лица. Получените
резултати с този функционален тест могат да бъдат интерпретирани като доказателство
че професионалната експозиция на пестициди и торове при оранжерийни работници е
без значим ефект върху този вид имунен отговор. Това заключение обаче може да се
отнася само за конкретните условия на ниво на експозиция и на определени пестициди
и не би трябвало да се генерализира за всякакъв вид въздействие на пестициди.

3. Хепатитен Делта вирус (HDV) – особености на HDV инфекцията.

3.1. Проучвания свързани с особености при протичането смесена инфекция,
причинена от хепатитен В вирус (HBV) и хепатитен D вирус (HDV).
3.1.1. Проучване протичането на смесена коинфекция и супер инфекция с HBV/
HDV.
Проследено е протичането на смесена инфекция, причинена от хепатитен В вирус
(HBV)  и хепатитен D  вирус (HDV)  при 31  пациенти (23  роми,  8  българи).  Всички са
положителни за HBsAg , като 9 пациенти са с коинфекция ( anti-HBc IgM, anti-HD IgM
положителни), останалите 22 пациенти са със супер-инфекция. И в две групи пациенти
HBsAg, се запазва повече от 6 месеца. Деветнадесет от 22 от пациентите са
отрицателни за HBeAg, положителни за anti-HBe. При 20 пациенти със супер-инфекция
за периода на наблюдение (6 месеца), се установява, че трима пациенти са цироза, 5 с
хроничен активен хепатит и 12 с хроничен персистиращ хепатит. При двама пациенти с
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коинфекция се развива чернодробна недостатъчност, като единият почива, при тримата
пациенти със супер инфекция, това състояние на черния дроб, води до смъртен изход .
Механизма на патологичните промени на черния дроб при HDV инфекция не е напълно
изяснен но се предполага, че основна роля има имунно обусловено цитотоксичност.
Хроничната HBV-HDV инфекция, води до значително по-тежки увреждания, отколкото
инфекцията само с HBV.При нашите наблюдения, всички пациенти с остра коинфекция
проследени за 6 месечен период, останаха положителни за наличие на маркери на
смесена HBV-HDV, като вероятно всички ще останат с хронична инфекция, след
приключване на острата фаза на смесената инфекция.

3.1.2.Проучване влиянието на HLA антигените, върху хода на смесена инфекция
причинена от хепатитен В вирус (HBV) и хепатитен D вирус (HDV).

Проучено е влиянието на HLA антигени, при двама пациенти с хроничен активен
хепатит (М Д 16  год.  и Г М на 4  год)  със смесена HBV/HDV  инфекция,  предвид
обстоятелството, че тези антигени играят важна роля при разпознаването и
елиминирането от цитотоксичните Т лимфоцити на заразените с вируси хепатоцити. И
дамата пациенти са положителни за HBsAg (> 6 месеца), anti-HD IgM и anti-HBe, като
заболяването протича тежко, с няколко периода на обостряне на инфекцията и
клинични и параклинични данни за хроничен активен хепатит. И при двамата пациенти
е установено наличие на HLA антигени А1, DR 3 и В 18, които автори, свързват с по-
тежко протичане.
Твърде вероятно комбинацията от HLA антигени, с инфекциозни фактори, като HBV и
HDV, да допринася за по-тежкото протичане на хроничната вирусна инфекция, като
към вирусните фактори се прибавят и автоимунните процеси. В патогенезата и на двете
вирусни инфекции,  се приема,  имунният отговор,  като водещ фактор,  докато
цитотоксичността а на самите вириони не се приема от болшинството автори.
Необходими са по-голям брой проучени пациенти, за да бъдат потвърдени
гореизложените данни.

3.1.3. Наличие на маркер на HDV при пациенти с чернодробна цироза.

Деветстотин и тридесет пациенти с клинични и параклинични данни за цироза бяха
класифицирани според етиологичния причинител на чернодробното заболяване.
Хепатит В вирусната инфекция беше дефинирана чрез наличието HBsAg, като основен
маркер на HBV и наличие на аnti-НВс антитела. Хепатит D вирусна инфекция (минала,
настояща), беше определяна, чрез наличието на anti-HDV антитела при наличие на
HBsAg. При извършване на проучването се получиха следните резултати: от
изследваните 930 пациенти, 181 (19.5%) бяха положителни за HBsAg. Смесена
инфекция с НDV се открива при 11 от 181 (6.1%) от положителните за HBV пациенти
(табл.14).

Табл.14. Наличие на маркер на HDV при 181 пациенти с чернодробна цироза и HBV
инфекция (от 930 пациенти с цироза).
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Наблюдаваният от нас сравнително нисък процент на HDV инфекция, при пациенти с
чернодробна цироза, най-вероятно се дължи на  относително ниското разпространение
на този вирус в страната,  а като следствие на това и в популацията на носителите на
HBV.

4. Хепатитен С вирус (HСV).
4.1. Молекулярно – генетични проучвания на HCV.
4.1.1. Генотипно разпределение на HСV при пациенти и лица с хепатит С вирусна
инфекция.

Определен е генотипа на HCV при четири групи пациенти с вирусен хепатит тип С,
както и при лица с хемофилия и кръвни донори (тaбл.15). При 26 (81%) от 32 пациенти
с клинико-лабораторни данни за хроничен хепатит тип С и положителни за anti-HCV
антитела, се установява наличие на HCV RNA. В тази група преобладава генотип 1b,
открит при 20 (77%), докато субтип 1а и смесени субтипове (1b+2a) се установяват
само при двама пациенти. Пациентите с остър хепатит са били отрицателни за
маркерите на хепатотропните вируси HAV,  HBV  и HEV,  както и за ЕBV.  При тези
пациенти, генотип 1b на HCV, отново преобладава. Такива са данните и при пациентите
с пост-трансфузионен хепатит (отрицателни за HBV) и пациентите на хемодиализа, при
които генотип/ субтип 1b на HCV се открива при 80% и 54% съответно. Същият
генотип преобладава и при лицата с хемофилия, които са имали кръвопреливания
преди 1992 година. Като цяло, вирусна репликация се установява при 83 (71%) от
всичките 117 пациенти и лица положителни за anti-HCV, като в приблизително същият
процент (72%)  се установява 1b  субтипа на HCV  от положителните за HCV  RNA.
Смесена инфекция със два от субтиповете на HCV, предимно 1b + 2a, се открива при 12
% от всички изследвани с вирусна репликация. При девет проби (11%) субтипа на HCV
не беше определен. Горепосочените данни за генотипното разпределение на HCV, са
първите получени в средата на 90-те години за България, установяващи
преобладаването на генотип/субтип 1b на HCV в различни рискови групи и пациенти с
хепатит тип С.
Табл.15. Генотипно распределение на HCV при четири групи пациенти с вирусен
хепатит тип С, и при лица с хемофилия и кръвни донори.

 Етиология Възраст Мъже Жени  Брой / %

HBV инфекция 48 +/- 26.5 135 46 181/930/19.5

 смесена
HBV/HDV инфекция

46 +/- 14  5  6  11 / 181/6.1
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пациенти Брой
тести
рани

No  /%
HCVRNA
(+) пол.

HCV генотип HCV
субтипове
/%

No/%
неопределе
ни1a        1b 2a        2b          3a

No /%      No /%       No /%       No /%
No/%

Хроничен
хепатит

32 26 /81 1 /4 20 /77 0 0 0 1b+2a /4
1a+2a /4
1a+2b /4

2 /8

Остър хепатит 10 8 / 80 0 6 /75 0 0 0 1b+2a /13
1a+1b /13

0

хемодиализира
ни

29 20/69 2 /10 16 /80 0 0 0 0 2/ 10

Пост-
трансфузия

14 13 /93 0 7 /54 0 0 0 1a+2b /8
1b+2a /15

3 /23

хемофилици 13 9 /69 0 6 /67 0 0 0 1b+2a /22 1 /11

Кръвни
донори

19 7 /37 0 6 /86 0 0 0 0 1 /14

общо 117 83/71 3 /4 61 /73 0 0 0 10/ 12 9 /11

4.1.2. Генотипно разпределение на HCV при лица, употребяващи интравенозно
наркотични вещества (IVDU).

Хепатит С вирусната инфекция е разпространена широко при лица употребяващи
интравенозно, наркотични вещества (IVDU). В рамките на една година след
започването на употребата, над 70 % стават положителни за anti-HCV антитела, като
маркер за настояща или минала инфекция с HCV.  С оглед необходимостта да се
установи наличието на вирусна репликация при IVDU в България, в НРЛ „Хепатитни
вируси” бяха изследвани 147 anti-HCV положителни лица, с данни за интравенозна
употреба на наркотични вещества с RT -PCR за наличие на HCV RNA. При 115 (78.2%)
от изследваните лица беше установено наличие на HCV RNA. Генотипа на HCV,  беше
определен при 113 от 115 HCV RNA положителните проби, като при две от тях, той не
беше установен. Генотип 1a беше намерен при 2 (1.7%), a генотип 1b в 72 (63.7%). При
две проби от генотип 1 на HCV, субгенотипа на вируса не беше определен. Генотип 3a
беше установен при 37 (32.7%). Друг генотип не беше определен, при  изследваните
лица с наркотична зависимост (табл.16).

Табл.16. Наличие на HCV RNA и генотипно разпределение, при 147 anti-HCV
положителни  интравенозни наркомани.
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4.1.3. Молекулярни  изследвания за репликация на HCV при HIV/HCV
коинфектирани болни.

За наличие на хепатит С вирусна RNA, бяха изследвани серумни проби на HIV
инфектирани пациенти, положителни за наличие на anti-HCV антитела. Данните и
наличието на HCV RNA на 85 пациенти с HCV/HIV коинфекция са представени на
табл.17.

Табл.17. Наличие на HCV RNA при пациенти с HCV/HIV коинфекция.

Средната възраст на пациентите, при регистрирането им като HIV носители, е 25.64
години, като най-младия е на 15 години, а най-възрастния – на 51 години. Жените с
HCV/HIV коинфекция представляват 33% от изследваната популация, а мъжете са 67%.
Отрицателни за наличие на HCV RNA, при положителна серология, са 18.8% (16/85), а
положителни са 81.2% (69/ 85). При определяне серумната концентрация на HCV RNA,

Наличие на HCV RNA HCV генотип/ субтип  Брой проби /
%

Положителни 115/78.2 % 1 2/1.7

Отрицателни 32/21.8% 1a 2 / 1.7

1b 72 / 64

общо 147 3a 37 /33

неопределен 2/1.7
общо 115

Пациенти с HCV/HIV коинфекция (n = 85)
Възраст 25.64 ±

7.36
Пол Относителен

дял - %
Мъже
Жени

67%
33%

Наличие на HCV RNA

Положителни
Отрицателни

81.2%
18.8%
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бяха намерени стойности от по-малко от 15 IU/ml (<1.50E + 1IU/ml) до повече от 69 000
000 IU /ml (>6.90E + 7IU/ml). В табл.18 е представено разпределението на пациентите
от  изследваната  популация, в зависимост от измерената  концентрация на HCV RNA.

Табл.18. Разпределение на вирусния товар на HCV при HIV/HCV коинфектирани
пациенти

HCV RNA (IU/ml) Брой /%
< 1000 2/ 2.9%
> 1000 до <10000 1/ 1.4%
>10 0 00 до < 100 000 7/ 10.1%
>100 000 до <1 000 000 24/ 34.8%
>1000 000 35/ 50.7%

При двама от пациентите е измерен вирусен товар по-малък от 1000  IU  /ml  ,  а при 7
серумни проби (10%) концентрацията на HCV RNA варира в граници от 10 000 до 100
000 IU /ml. При преобладаваща част от изследваните проби количеството на HCV RNA
надвишава 100 000 IU /ml, като при 24 (34.8%) стойностите са между 100 000 до 1 000
000 IU /ml, а при 35 проби (50.7%) количеството на RNA надвишава 1 000 000 IU /ml .
Пациентите с висока  репликация на HCV  RNA  (>  100  000  IU  /ml)  в нашето
изследването преобладават, като такава се установява при 59/69 (85%) от anti-HCV/HIV
положителните. При сравнение на пациенти с HCV моно-инфекция с пациенти с
HCV/HIV коинфекция, вторите елиминират HCV RNA от серума много по-рядко. В
настоящото изследване, в 18.8% от изследваните серумни проби не е доказано наличие
на HCV  RNA.  Доказване наличието на HCV  RNA  при пациенти с HCV/HIV
коинфекция, е необходимо поради това, че всяка една от двете инфекции – HCV и HIV,
засяга прогресията и лечението на другата. Използването на количествени
амплификационни тестове е необходимо условие за мониториране серумните нива на
HCV  RNA,  а от там и хода на хепатит С вирусната инфекция при лечение на HIV
положителни  пациенти.

4.1.4. Молекулярно-генетична характеристика на HСV RNA при интравенозни
наркомани с хепатит С вирусна инфекция.

В лабораторията по Молекулярна Вирусология (Tor  Vergata,  Rim,  Italy),  беше
извършено генотипиране чрез секвениране на NS5B гена от неструктурния участък на
генома на HCV при 20 интравенозни наркомани от различни региони на България. От
20 лица, употребяващи интравенозно наркотични вещества, при 13 (65%), се отрива
генотип/  субтип 3а,  6  (30%) са с генотип/  субтип 1а,  един с генотип/  субтип 1b  (5%).
Филогенетичното дърво е конструирано чрез ML (maximum likelihood) анализ, като
секвенциите от българските IVDU положителни за HСV RNA са сравнени с 8
специфични референтни щамове от генотип/субтип 1a,1b, 2, 3a ,3b, 4, 4a и 6a -
AB444473, 157781216, AB 444480, AB 444482, AF169005, D90208, EU 255952, FJ



45

469164. Секвенциите на генотипа/субтипа 3а, 1а, и 1b на HCV от българските изолати
са близко родствени до референтните секвенции в съответния генотип/субтип на HCV
(фиг.22).
Преобладават, тринадесет секвенции на генотипа /субтипа 3а, близко родствени с
референтна секвенция (157781216) на генотипа /субтипа 3а и 6 секвенции на генотипа
/субтипа 1а, близко родствени  с референтна секвенция (EU 255952) на генотипа
/субтипа 1а.

Фиг.22.  Филогенетично дърво,  построено на базата NS5B секвенции от 20  HCV RNA
положителни лица употребяващи интравенозно наркотични вещества (IVDU).

4.2. Проучване  на  разпространението  на  хепатиния С вирус (HСV) в България.
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4.2.1. Проучване наличието на anti-HCV антитела сред населението на България,
проведено през 1999-2000 год.

В България до 1999 година не са провеждани национални проучвания сред общата
популация за определяне на anti-HCV антителата,  като основен маркер на HCV.  През
1999-2000 г бе проведено голямо мултицентрово проучване за разпространението на
HCV, по програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция -
INTERREG II. Проучването обхващаше регионите на София, Пловдив, Плевен, Стара
Загора и Варна, като беше проведено съвместно с Висшите Медицински Университети
в горепосочените области на страната. Беше извършено проучване в НРЛ „Хепатитни
вируси” сред общата популация за определяне на anti-.HCV в София, като основен
маркер на HCV, като част от мултицентрово проучване в България. Наличие на anti-
HCV антитела беше установено в 27/1711 (1.58%) от всички изследвани лица. По
възрастови групи, най-ниско носителство на anti-HCV антитела беше установено в
групата ≤ 19 години с 4/442 (0.9%), а най-високо в групата 50-59 години (1.91%). В
лабораторията, бяха потвърждавани, положителни проби за наличие на anti-HCV
антитела, от останалите пет центрове в страната.Общо 10 780 лица от населението на
горепосочените области, бяха изследвани за наличие на aannttii-- HCV като маркер за
наличие на HСV. Наличие на anti-HCV антитела беше установено в 138 (1.28%) от
всички изследвани лица. По възрастови групи, най-ниско носителство на anti-HCV
антитела беше установено в групата ≤ 19 години с 20 (0.87%), а най-високо в групата
50-59 години (1.86%). Във възрастовите групи  20- 50 години не се откриват, големи
разлики при положителните лица (табл.19).

Табл.19. Носителство на anti-HCV антитела в България страната - мултицентрово
проучване INTERREG II , проведено през 1999-2000 г.
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4.2.2.Проучване наличието на anti-HCV антитела и HCV RNA сред населението на
Пловдивска област – проучвания през 1999-2000 година и 2010 -2011 год.

През 2010 -2011 година бяха изследваните 865 лица, като проучването беше проведено
в широк възрастов диапазон от изследвани лица (от 1 - 84 г.) от Пловдивска област,
което осигури достоверни данни в практически целия възрастов състав на населението.
Наличие на anti-HCV  се доказа в 0,7%  (95%  CI,  0,25÷1,5).  Само при най-  малката
възрастова група (≤ 19 г.) не се доказа наличие на anti-HCV, а в останалите групи
разпределението е представено сравнително равномерно (табл. 20). Наблюдава се само
един пик със стойност над 1% в групата 30-39 г.- 1,68%. В останали групи дела на anti-
HCV положителните лица е под 1% и варира между 0,62% при ≥ 60г. до 0,83% при 50-
59 годишните (p>0,05). Наличие на HCV-RNA се доказа в 3 (50%) лица от позитивните
за anti-HCV. Откриването на anti-HCV антитела, показва, че лицата са с минала или
настояща HCV инфекция, докато лицата положителни за anti-HCV антитела, но
отрицателни за HCV RNA се дефинират, като прекарали инфекцията с оздравяване,
докато положителните са с вирусна репликация.
Не се доказа статистически значима разлика в нивото на anti-HCV положителните по
пол (табл.38) : 1,19% (95% CI, 0,3÷ 3,03%) при мъжете спрямо 0,37% (95% CI, 0,05 ÷
1,36%) сред жените( t=1,28, p>0,05).

Град
Възрастови групи

общо
изследвани≤ 19 20–29 30–39 40–49 50–

59

Плевен
Изследвани лица 219 483 395 594 554 2,245
anti-HCV положителни – 3 7 7 12 29
% – 0.62 1.77 1.18 2.17 1.29

Пловдив
Изследвани лица 404 289 393 597 534 2,217
anti-HCV положителни 6 – 3 6 10 25
% 1.49 – 0.76 1.00 1.87 1.13

София
Изследвани лица 442 406 240 309 314 1,711
anti-HCV положителни 4 5 3 9 6 27
% 0.9 1.23 1.25 2.91 1.91 1.58

Ст.Загора
Изследвани лица 620 356 402 434 287 2,099
anti-HCV положителни 6 5 5 4 2 22
% 0.97 1.40 1.24 0.92 0.7 1.05

Варна
Изследвани лица 609 531 446 458 464 2,508
anti-HCV положителни 4 13 5 3 10 35
% 0.66 2.45 1.12 0.66 2.16 1.40

Общо
Изследвани лица 2,294 2,065 1,876 2,392 2,15

3 10,780

anti-HCV положителни 20 26 23 29 40 138
% 0.87 1.26 1.23 1.21 1.86 1.28
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Табл.20. Наличие на anti-HCV и HCV RNA при 865 лица от Пловдивска област.

Съпоставяйки нивото на anti-HCV положителните лица при настоящото проучване с
това през 1999-2000 г. се установи известно неголямо намаляване дела на
положителните, както спрямо средната за България стойност (0.7% vs. 1.28%, t=1,93,
p>0.05), така и с тази за Пловдивска област (0.7% vs.1,13%, t=1.19,p>0.05) (фиг.23).

Фиг.23. Носителство на HBsAg и anti-HCV в страната и Пловдивска област през 1999-
2000 г. и в Пловдивска област 2010 -2011 г. – сравнителен анализ.

Показатели Брой
изследвани(n)

Положителни за
anti-HCV
 n (%)

95% CI Положителни
за HCV RNA
 n

Възрастови групи
≤ 19 200 - -
20-29 134 1 (0,75) (0,02÷4,09) 1
30-39 119 2 (1,68) (0,2÷5,9) 1
40-49 132 1(0,75) (0,02÷4,15)
50-59 120 1 (0,83) (0,02÷4,56) 1
≥ 60 160 1 (0,62) (0,02÷3,43)

 общо 865  6 (0.7%) 3 (50%)
Пол
мъже
жени

335
530

4 (1,19)
2 (0,37)

p>0.05
 ( 0,3÷ 3,03)
(0,05 ÷ 1,36)
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4.3. Проучвания върху особеностите в клиничното протичане на HCV
инфекцията.
4.3.1. Клинично протичане и изход от вътреболнична инфекция предизвикана от
HCV.
Хепатит С вирусната инфекция, относително рядко се представя с клинически проявена
остра фаза, като при болшинството от случаите липсва симптоматика за период от
няколко десетилетия (20-30) години. Първият маркер на HCV е появата на неговата
RNA в кръвта, около две седмици от началото на заразяването. Липсата на специфичен
маркер за раната фаза на HCV инфекцията, подобен на този при HBV, съществено
затруднява  нейното точно определяне.
С оглед изясняване на клиничната диагноза на шестима пациенти постъпили за лечение
в Урологично отделение на МБАЛ Стара Загора и след около месец приети в
Инфекциозно отделение с клинични и параклинични данни за остър вирусен хепатит,
бяха изследвани за наличие на маркери на хепатотропните вируси HBV и HCV. Всички
пациенти бяха с иктер,  като при трима,  същия се увеличи през първата седмица от
заболяването. Чернодробните ензими бяха силно увеличени над нормалните стойности,
като ALT беше в границите 832-2871 и AST 476- 1715. Всички пациенти с изключение
на един бяха отрицателни за HBsAg,  като маркер на HBV.  Положителният за този
маркер пациент, починал в последствие, имаше наличие на HBeAg, като маркер за
активна вирусна репликация. При първото изследване на anti-HCV, като основен
маркер на HCV, двама пациенти бяха положителни за този маркер, останалите 4
отрицателни. Пациентите бяха изследвани неколкократно за маркерите anti-HCV и
HCV RNA на хепатитният С вирус, като резултатите са представени на табл.21. Всички
пациенти бяха положителни при следващите изследвания за наличие на anti-HCV, като
още при първото изследване след постъпването в Инфекциозното отделение МБАЛ
Стара Загора,  същите бяха положителни за HCV  RNA.  При второто изследване,
проведено около месец след първото, трима от пациентите бяха отрицателни за този
маркер, а четвъртият беше отрицателен за HCV RNA при третото изследване,
проведено около 2 месеца по-късно. Само един пациент (инициали ГК) остана
положителен, при всички изследвания за наличие на HCV RNA. Генотипът/субтипът на
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HCV при всички пациенти беше определен като 1b. При изследване на контактните
лица за anti-HCV антитела, се установи само една асимптоматична пациентка, която е и
HCV RNA положителна, ганотипът на вируса е 1b.

Табл.21. Резултати  от  изследване  на  маркери на HCV  при  6 пациенти с  остър
вирусен  хепатит тип С.

При проведеното епидемиологично проучване се установи, че най-вероятно
заразяването на шестимата пациенти се дължи на вътреболнична инфекция с вероятен
източник, асимптоматична пациентка с маркери на хронична HCV инфекция.
Вероятният механизъм на предаване на HCV, е неправилна обработката с хепарин
(използване на обща спринцовка) на венозна канюла, каквато са имали шестимата
пациенти и асимптоматична пациентка с HCV инфекция. Получените данни при
тестирането на anti-HCV и HCV RNA, убедително показват, че шестимата пациенти са
прекарали остра хепатит С вирусна инфекция, като такова динамика на горепосочените
маркери, е характерна за тази фаза на инфекцията. От петимата пациенти с остра
хепатит С вирусна инфекция, само един хронифицира, с продължаващо наличие на
HCV RNA , при леко протичане на острата фаза на инфекцията. От четиримата
пациенти с приключила с оздравяване HCV инфекция, двама са със тежка форма на
острата фаза на инфекцията и двама със средно тежка форма Най-вероятна причина за
тежкото протичане, завършило със смъртен изход при пациента с хроничната HBV
инфекция.

пациенти

дата на
постъпване

Резул тат аn ti – HC V р езул тат     HCV  RNA HCV
генотип

1-ва
проба

2-ра.
проба

3-т а.
проба

Урологи
чно  о-е

Инфекци
о зно  о-е

І  .
16 .02.04

ІІ .
2 3. 02 .04

ІІІ  .
08 . 03 . 04 16 .02.04 14 .03 . 10 .05.

Ц . А. 59г 11.01 .-
21 .02.04

11 .02.04 /  - /  от р . /+/ пол. /+/ пол. /+/ пол. / - / от р / - / отр 1 b

Д . Б .49 г. 20 .01-
01 .02.04

1 0.02 .04 / - / от р. /+/ пол. /+/ пол. /+/ пол. / - / от р / - / отр 1 b

Е . Е. 65 г. 06 .01.-
10 .01.04

1 2.02 .04 / - / от р. /+/ пол. /+/ пол. /+/ пол. / - / от р / - / отр 1 b

С. С. 80г. 14 .01-
19 .01.04

11 .02.04 / - / от р. /+/ пол. /+/ пол. /+/ пол.
1 b

Г. К.81г. 08 .01-
30 .01.04

1 3.02 .04 / +/ пол . /+/ пол. /+/ пол. /+/ пол. /+/  пол . /+/ пол. 1 b

Г. Л . 61г. 05 .01-
15 .01.04

1 2.02 .04 / + / пол. /+/ пол. /+/ пол. /+/ пол. /+ /пол. / - / отр 1 b
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4.3.2. Проучване ролята на HCV за развитие на porphyria cutannea tarda (PCT)
при български пациенти.

Заболяването PCT обхваща състояния с дефицит на ензима уропорфириноген
декарбоксилаза (Uro D).Целта на проучването беше да установи наличието на
основният маркер за настояща и/ или минала HCV инфекция - anti-HCV антитела, при
77 пациенти (72  мъже и 7  жени)  със средна възраст 54  год.  (34-72  год.)  с клинични и
параклинични данни за porphyria cutannea tarda. Те се разделят на две групи:
наследствена (FPCT) – 20 пациенти, и придобита (SPCT )- 57 пациенти. При всички
пациенти има данни за хроничен процес в черния дроб, като уврежданията варират от
мастна дегенерация до компенсирана цироза. Данните за наличие на anti-HCV антитела
са посочени на табл.22. Общо в двете групи, от 77 пациенти, 40 (52%) бяха
положителните за тези антитела като основен маркер на HCV. Наличието на anti-HCV
антитела беше значително повече (p< 0.01) в групата на SPCT 36 (63.2%) от 57
пациенти, в сравнение с групата FPCT 4 (20%) от 20 пациенти. От факторите
спомагащи за развитието на SPCT, злоупотребата с алкохол (60 g дневно > 5 години) e
водеща причина, както в групата на anti-HCV положителни пациенти така и в групата
на отрицателните. Лимитиращ фактор е липсата на изследване за HCV RNA, което да
разграничи минала от настояща инфекция. Наличието на специфични антитела обаче,
показват вероятната роля на хепатит С вирусна инфекция в даден момент от живота на
пациентите за възникване PCT.
Табл.22. Наличие на anti-HCV антитела при пациенти с porphyria cutannea tarda (PCT).

4.3.3. Летален изход от остра HCV инфекция при пациенти с хронична хепатит В
вирусна инфекция.
При проучения  случай, пациент с хронична хепатит В вирусна инфекция, инфектиран
с HCV,  се наблюдава  тежко протичане с летален изход,  на 37  -я ден от началото на
клинично проявеното заболяване. Заболяването започва постепенно с обща

фактори SPCT FPCT
anti-HCV(+)пол.

 N /%
anti-HCV (-)отр.

 N /%
anti-HCV(+)пол.

 N /%
anti-HCV (-)отр.

 N /%
Злоупотреба с
алкохол  24 / 66.6  21 / 100  2 / 50  14 / 87.5
Кр.трансфузии
и терапия с Fe  2 / 5.6  0  0  1 / 6.25
Неизвестни
причини  10 / 27.8  0  2 / 50  1/6.25

 общо  36  21  4  16
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отпадналост, тежест и тъпа болка в епигастриума, безапетитие и гадене. Към 7-ия ден
от престоя му в Инфекциозно отделение иктерът се засилва и преминава във вердин,
хепатомегалията се увеличава до 2-2,5-3 см.
При постъпването аминотрансферазите са 10 пъти увеличени над нормата за АLТ
472U/1, по-късно нарастват до 832U/l. АSТ се открива в по-ниски стойности – 250 U/1.
Алкалната фосфатаза е 295 U/1, GGТ е 193 U/l.  Общият билирубин след 1-та седмица
започва да нараства и стига до 574 mmo1/1. Виросологичните изследвания при
постъпването показват – anti-HCV (+) пол. HCV RNA (+) пол. HBsAg (+) пол. НВеАg
(+)  пол.,  anti-НВс IgМ (-)  отр.,  anti-НВс (+)  пол.,  като тези маркери показват че
пациентът е с хроничен хепатит тип В. Анамнестични данни, както и епидемиологично
проучване показва вътреболнична инфекция с HCV.  Генотипът на HCV  е 1b,  като
съвпада с този на пациента с асимптоматична форма на HCV, който е вероятният
източник на инфекцията .
Субективните оплаквания отчетливо се засилват към 18-ия ден. Коремът е с напрегнати
стени и клинични данни за асцит. Изявява се олиго-анурия като белег за засягане на
бъбречната функция, оформя се хепато-ренален синдром. Стойностите на уреята и
креатинина се повишават, съответно 19.4 – 24.7 mmol/l и 408 - 540 mmol/1. Нивото на
общия белтък е 48.6 g/1, албуминът е 29.6 g/1. На този фон се изявява хеморагичен
синдром с масивни кръвонасядания по местата на манипулациите, кръвоповръщане и
хематурия. Пациентът демонстрира промени в съзнанието, постепенно прогресиращи
до кома. Показателите от чернодробна-та биохимия са: аминотрансферази, с тенденция
към понижаване - АLT 65 U/l, АSТ 43 U/1; стойности на общия билирубин. намаляват –
338 mmol/1, директен - 220 mmol/l; Леталният изход настъпва на 37-ия. Хистологичната
находка дава данни за хроничен активен хепатит с преход в цироза, съвместно с пресни
възпалителни изменения на черния дроб. Наблюдава се генерализиран иктер,
хеморагична диатеза, вариации на хранопровода, асцит. Като непосредствена причина
за смъртта се посочват хепато-реналния синдром, двустранната огнищна пневмония и
отока на мозъка.  В разглеждания случай острият вирусен хепатит тип С,  заедно с
уврежданията на черния дроб причинени от хроничният хепатит тип В, е предизвикал
чернодробна недостатъчност с летален изход.

5. Проучвания на значението на хепатотропните вируси HAV, HBV,HDV и HСV
при пациенти с вирусни хепатити и при рискови групи.
5.1. Проучвания на делът на HAV, HBV и HСV при остър вирусен хепатит.

Проучен е и делът на хепатотропните вируси при 862 пациенти с клинични и
параклинични данни за остър вирусен хепатит от Инфекциозна болница град София,
постъпили за период от девет месеца през 1994 година. Петстотин седемдесет и един
(66%) пациента са положителни за anti-HAV IgM, като маркер на HAV, 231 (26.8%), са
положителни за HBsAg и anti-HB IgM, като маркери на HBV при остра инфекция и 27
(3%) са положителни за anti-HCV, като маркер за HCV. Четирима пациенти бяха
положителни за HDV инфекция и също толкова имаха маркери за смесена инфекция
(HAV и HBV, HAV и CMV). Останалите 28 (3.1%) пациенти, нямаха маркери за
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горепосочените вируси и бяха класифицирани като не А ,не В , не С вирусни хепатити
(табл.23).
Табл.23. Разпределение на маркерите на хепатотропните вируси при 862 пациенти с
остър  вирусен хепатит.

Етиология Брой %

HАV инфекция  571  66.2%

HBV инфекция  231 26.8%

HDV инфекция  4  0.5%

HCV инфекция  27  3.1%
не А ,не В , не С 29 3.3%

 5.2. Проучване на делът на хепатотропните вируси HBV и HCV при пациенти с
чернодробна цироза.

Деветстотин и тридесет пациенти с клинични и параклинични данни за цироза бяха
класифицирани според етиологичния причинител на чернодробното заболяване.
Хепатит В вирусната инфекция беше дефинирана чрез наличието HBsAg, като основен
маркер на HBV и наличие на аnti-НВс антитела. Хепатит С вирусната инфекция, беше
дефинирана чрез наличието anti-HCV, като основен маркер на HCV. Хепатит D вирусна
инфекция, беше определяна, чрез наличието на anti-HDV антитела при наличие на
HBsAg. Всички серуми, отрицателни за HВsAg и anti-НСV антитела от пациенти и лица
от контролната група, се тестираха за наличие на аnti-НВс. Бяха тестирани 930
пациенти с чернодробна цироза и 940 здрави лица като контролна група за
горепосочените маркери.
При извършване на проучването се получиха следните резултати: от изследваните 930
пациенти, 181 (19.5%) бяха положителни за HВsAg, а 178 (19%) са положителни за аnti-
НВс но отрицателни за HBsAg (HBV инфекция в миналото), докато 20 (2%) и 142 (15%)
от 940 лица от контролната група са положителни за HВsAg и anti-НВс съответно. Anti-
HСVантитела са намерени при 204 (21.9%) от пациентите с цироза и при 15 (1.6%) от
лицата от контролната група.  Смесена инфекция с НDV  има при 11  (6.1%)  от
положителните за HBV  пациенти,  а 12  (6.6%)  от тях имат смесена инфекция с НСV.
Сто седемдесет и осем (19.1%) от пациентите с цироза са HВsAg отрицателни, но anti-
НВс положителни (табл.24).

Табл.24. Разпределение на маркерите на хепатотропните вируси (HBV, HCV) при 930
пациенти с чернодробна цироза.
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5.3. Проучвания за ролята на HBV и HCV при пациенти с посттрансфузионни
вирусни  хепатити.

   При  проучване пациенти с посттрансфузионни  вирусни  хепатити в Инфекциозна
болница град София за период от две години (1995-96) са установиха 29 пациента с
анамнестични данни за посттрансфузионните вирусни ( ПТХ), като делът им от всички
постъпили за лечение болни с вирусен хепатит е 1. 2%. С ПТХ тип В тип С са по 10 от
болните (общо 20),  а със смесена инфекция HBV  и HCV  са 7  болни.  От болните със
смесена инфекция, пет са с остър вирусен хепатит тип С, при налична хепатит В
вирусна инфекция, останалите двама са с остра хепатит В вирусна инфекция с налични
anti–HCV антитела (без определена давност). Средният интервал от хемотрансфузията
до появата на клиничната симптоматика при хепатит тип В е 4 месеца, при тип С е 2.2
месеца, а при смесените форми на двата типа е 3.3 месеца. От клиничните форми,
преобладава средно тежката форма (13 болни), следвана от леката форма наблюдавана
при седем болни. Посочените данни показват, че относителния дял на ПТ вирусни
хепатити не е голям, и вероятно се дължи на липсата на тестиране на маркери на HBV и
HCV в прозоречния период, до появата на специфичните серологични маркери, при
наличие на вирусна нуклеинова киселина (HBV DNA, HCV RNA) при контрола на
дарената кръв.
Същевременно  проучване, проведено от  нас  показва, че в България,
хемотрансфузиите не са рисков фактор за придобиване на HBV инфекция. При
изследване на населението в Пловдивска област, за понесени хемотрансфузии
съобщават 15% (100/665) анкетираните. От тях HBsAg положителни са 2% (2/100),
останалите 98% (98/100) са отрицателни за HBsAg. Анализът на наличните данните
доказва, че хемотрансфузията не може да се приеме като рисков фактор за възникване
на хронично носителство на HBV( Fisher's exact test 0,206, р >0,05).

 Етиология Възраст Мъже Жени  Брой / %

HBV инфекция 48 +/- 26.5 135 46 181/ 19.5

HCV инфекция 61 +/- 18.5 98 106 204 / 22

Отрицателни за HBV и
HCV

45 +/- 19.5 261 106 367/ 39.5

Отрицателни за
HBsAg/ anti-HBc (+) 53 +/-21.5  123  55  178/ 19
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5.4. Проучване на  разпространението на HBV и HCV при пациенти на
хемодиализа, като високо рискова група за кръвно-преносими хепатотропните
вируси.
Предвид обстоятелството, че пациентите на хемодиализа са високо рискова група за
кръвно-преносими хепатотропните вируси HBV и HCV, през 90-те години на миналият
века бяха изследвани за наличие на HBsAg и anti-HCV, като основни маркери на
посочените вируси, 231 пациенти подложени на хемодиализно лечение, поради
липсваща бъбречна функция. Получените резултати показват, голямо разпространение
на HBsAg и anti-HCV - 16.5% и 42% съответно.  На табл.25 са представени данните за
продължителността на хемодиализната процедура и наличието на посочените маркери.
Данните показват, че максималният брой на HBsAg положителните пациенти (18 %) се
достига още в първите 5 години от хемодиализното лечение, докато пациентите
положителни за anti-HCV  се увеличават в периода 6-10  години от началото на
лечението.
Табл.25. Продължителност на диализното лечение и наличие на маркери на HBV и
HCV.

5.5. Проучвания за наличие на маркери на HBV и HCV при здравни работници.
Проучени са 114 здравни работници (лекари, медицински сестри и санитари) работещи
в хемодиализни отделения на четири лечебни заведения от град София, за налична на
основните маркери на HBV и HCV, като предполагаема рискова група за предаване на
посочените кръвно преносими вируси. На табл.26 са представени резултатите от
изследването на посочените вируси при здравни работници. От посочените данни се
установи, че наличието на HBsAg, като основен маркер на HBV, е по-ниско от това в
общата популация, като трима (2.6%) са положителни за този маркер. Този резултат,
може да се дължи на все по-големият брой медицински работници, имунизирани срещу

Болнично
заведение

От 1-5 год. 6-10 год. 11-15 год. ОБЩО
Брой HBsAg Anti-

HCV
Брой HBsAg Anti-

HCV
Брой HBsAg Anti-

HCV
Брой HBsAg Anti-

HCV
Алексан.
болница

54 11 19 15 2 11 7 - 6 76 13 36

Окръжна
болница

27 7 6 6 2 5 2 1 1 35 10 12

III-та Гр.
болница

39 8 8 11 2 9 5 - 5 55 11 22

ФБЕ” Ив.
Пенчев”

23 4 13 4 - 4 - - - 27 4 17

V-та ГКБ 15 - - 6 - 3 - - - 21 - 3

НСИМ
Пирогов

9 - 2 8 - 5 - - - 17 - 7

ОБЩО
Брой /
 %

167 30 48 50 6 37 14 1 12 231 38 97
17.95 28.74 12.00 74.00 7.14 85.71 16.45 41.99
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HBV. Наличие на anti-HCV, като маркер за минала или настояща инфекция с HCV се
установи при две лица (1.8%) от медицинския персонал. Пред обстоятелството, че тези
лица не са изследвани за  HCV RNA, не е възможно да се установи, наличие на вирусна
репликация в момента на изследването.

Табл.26. Данни за наличие на маркери на HBV и HCV при здравни работници.

При друго изследване е проучено разпространението на HBsAg, като маркер за налична
инфекция с HBV, при 100 неимунизирани здравни работници от медицински заведения
от град Пловдив, като същият е намерен при 4% от изследваните лица. Нивото на
HВsAg серопозитивни здравните работници, е същевременно сходно на

разпространението на HBV в общата популация на страната от 3, 9 %. Данни на автори
в държави с различна ендемичност на хепатит В потвърждават факта, че
разпространението на хроничната HBV инфекция при медицинския персонал отразяват
разпространението на инфекцията сред населението. Освен ендемичността на страната,
от важно значение за формиране на HBsAg носителство сред здравните работници е
имунизационният обхват с хепатит В ваксина. Наред с тези фактори, при медицинския
персонал без имунитет, играят роля и редица други професионални фактори, като
участие в инвазивни процедури, хирургически интервенции и др.
Проучено е разпространението на маркери на HBV при 324 здравни работници от по
две области на Северна и Южна България. Тестирани са следните маркери: HBsAg,
като маркер за налична инфекция с HBV, на anti-HBc антитела, като маркер за минала
HBV инфекция, както и anti-HBs антитела, като маркер за протекция от HBV.
Установено е наличие на HBsAg и anti-HBc антитела, при 5 % и 21% съответно, от
всички изследвани лица. Anti-HBs се установяват при 63% от изследваните лица при
ваксинален обхват от средно 76%. Не се установи наличие на anti-HCV антитела при
изследването на медицинския персонал в това проучване.

Болнично
заведение

Общ
брой
здравни
работниц
и

 Пол  професия
Маркери на HBV HCV

мъже жени Лекар Мед.
Сестр

Сан. Техн HBsAg Anti-HCV
Брой /+/ % Брой/+/ %

Ал.б-ца 32 5 27 9 15 5 2 - - 1 3.1

НИСМ
Пирогов

31 7 24 7 14 8 2 - - 1 3.2

Окр.б-ца 17 2 15 2 9 3 3 2 11,
8

- -

ФБЕИ 10 4 6 3 4 1 2 - - - -
III-Гр-ска
б-ца

24 6 18 4 14 3 3 1 4,4 - -

Общо Бр. 114 24 90 25 56 20 12 3 2.6 2 1.8
% 100 21.05 78.9 21.93 49.12 17.54 10.53 2.63 1.75
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6. Хепатитен Е вирус (HEV)
6.1. Проучване делът на хепатит Е вирусната инфекция сред пациентите с остри
не-А, не-С (NANC) вирусни хепатити.
6.1.1. Проучване делът на хепатит Е вирусната инфекция сред пациентите с остри
не-А, не-С (NANC) вирусни хепатити, проведено през 1993- 1994 .

Първото проучване за наличие на хепатит Е вирусна инфекция, беше извършено от нас
в средата на 90-те години на миналия век. Бяха проучени, при 53 пациенти постъпили
за лечение в Инфекциозна болница гр. София, постъпили за лечение в периода Януари
1993- Май 1994. Същите бяха с клинични и лабораторни данни за вирусен хепатит.
Всички пациенти бяха тестирани за маркери на хепатотропните вируси HAV, HBV,
HCV,  EBV  и CMV,  както и за наличие на специфичния маркер anti-HEV  антитела на
HEV инфекцията, с фирмени тестове на разположение в този период. От изследваните
53 пациенти, всички бяха отрицателни за маркерите на горепосочените хепатотропни
вируси характерни за остра чернодробна инфекция, въз основа на което бяха
определени като не-А – не-С остър вирусен хепатит (nonA-nonC) като само една
пациентка беше с маркер на остра инфекция с CMV. Същата беше положителна и за
anti-HEV антитела, както и за маркери на хронична HBV инфекция. Още трима
пациенти, бяха положителни за този маркер на HEV, така че общо 4 (7.5%) от
изследваните пациенти бяха положителни за anti-HEV антитела. Резултатите на
четиримата пациенти с HEV инфекция са представени на табл.27.

Табл.27. Маркери на хепатотропните вируси при пациенти с HEV инфекция.

И четиримата пациенти (2 мъже и 2 жени) бяха с клинични симптоми на остър вирусен
хепатит с продромален период от 5 до 10 дена с характерните симптоми като гадене
повръщане и др. След началните симптоми следва потъмняване на урината, наличие на
иктер и хепатомегалия.  Общия серумен билирубин е увеличен –  88  -312  mmol/l,  а
серумните трансаминази (AST, ALT) са завишени в границите от 228 до 630 U/L. При

пациент Възраст
/год.

HBsAg Anti-
HВcIgM

Anti-
HBc

Anti
HAV
IgM

Anti-
HАV
IgG

Anti-
CMV
IgM

Anti-
EBV
IgM

Anti-
HEV

Б П 38 (+)пол (-)отр (-)отр (-)отр (+)пол (+)пол (-)отр (+)пол

ДД 57 (-)отр (-)отр (-)отр (-)отр (+)пол (-)отр (-)отр (+)пол

МЛ
65 (-)отр (-)отр (-)отр (-)отр (+)пол (-)отр (-)отр (+)пол

СЛ
65 (-)отр (-)отр (-)отр (-)отр (+)пол (-)отр (-)отр (+)пол
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трима пациенти иктеричния период беше с продължителност от 13 до 21 дена, като
протичането на инфекция е сравнително леко без усложнения. При пациентката със
месена инфекция – наличие на три хепатотропни вируса (HBV,CMV,HEV) протичането
е тежко със симптоми на начална чернодробна недостатъчност със септична клинична
картина следствие прибавяне на гъбична и бактериална инфекции –Cаndida albicans,
Salmonela enteritidis.Епидемиологичното проучване не дава данни за пътуване на
пациентите в ендемични области с висока заболеваемост от HEV инфекция

6.1.2. Проучване делът на хепатит Е вирусната инфекция сред пациентите с остри
не-А, не-С (NA-NC) вирусни хепатити , проведено през 2010- 2012 година.

За период от 2 години и 6 месеца (2010-2012г.) серумни проби от 32-ма пациенти с ясно
изразени клинични и параклинични данни за остър вирусен хепатит са тестирани за
маркери на хепатитен Е вирус (anti-HEV IgM/IgG). Същите са тестирани и са
отрицателни за маркерите на хепатотропните вируси HAV, HBV, HCV, както и за
EBV.Тези пациенти са обособени в категорията NA-NC вирусни хепатити. При
тестиране на същите серумни проби за маркерите на хепатитният Е вирус (HEV)- anti-
HEV IgM, IgG, положителните са 14 (44%) от общо 32 изследвани пациенти.
Дванадесет от тях са положителни едновременно и за двата маркера на HEV - anti-HEV
IgM/IgG. Два серума бяха положителни само за специфичните IgM или IgG антитела.
Резултатите са представени на табл.28.
 В лаборатория Bloodborne Pathogens & Hepatitis - Canadian Science Centre for Humаn
Health, беше установена HЕV RNA при 14 изолата от български пациенти с HEV
инфекция. Всичките 14 изолата са определени като генотип 3 на HEV. Този генотип е
типичен за Западна Европа, но българските секвенции показват известни различия.
Седем проби са определени като субтип f на генотип 3, пет като 3e, а две са близки до
референтна секвенция от субтип 3i.
В проучване за наличието на HEV инфекция при пациенти с Не-А Не –С вирусни
хепатити (NANC), проведено от нас преди 15 години, беше установен по малък дял на
това заболяване сред такава група пациенти (7.5% vs 44%). Тази разлика може да се
обясни преди всичко с различната чувствителност на използваните тестове за
откриване на специфичните антитела, тогава и сега, както и с  по-прецизния подбор на
пациентите.

Табл.28. Хепатит Е вирусна инфекция при пациенти с Не-А Не -С вирусни хепатити
(NANC).
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6.2. Проучване на разпространението на хепатитният Е вирус (HЕV) сред
населението на България.

За проучване на разпространението на хепатитният Е вирус (HЕV) сред населението на
България бяха тестирани 741 серумни проби от населението на Пловдивска област, като
при 67 (9.04%,CI6.98-11.1) се доказа  самостоятелно наличие на anti-HЕV-IgG, като
маркер,  отразяващ инфекция в миналото. Установено  е постепенно нарастване на
лицата  положителни за този маркер от 3.50%  при възрастовата група 1-9  години,  до
19.20%  при групата >60 год. Тенденцията за нарастване се нарушава единствено при
възрастовата група 50-59  години,  като на този етап не може да се даде обяснение на
този факт, без допълнителни проучвания  (фиг.24).
Разпределението по пол (фиг.25)  показа лек превес на anti-HЕV-IgG(+) лица от мъжки
пол 9.87% ±3.35 спрямо 8.47% ±2.61 при жените, но разликата не е статистически
значима(Pearson χ2 = 0,428, df=1, p= 0.513).
Получените данни са  показателни за  сравнително  широкото разпространение на HЕV
в изследвания регион, като при проучване на  персистирането на тези антитела
същесвуват някои нясноти.  За разлика от anti-HАV-IgG, които се открива в серума на
преболедували пожизнено, точната продължителност на персистиране на anti-HЕV-IgG
не е установена.  Липсата на други данни за разпространението на anti-HЕV-IgG при
хора  в страната не  позволява  преценка за наличието на динамика и формирането на
тенденция.

Фиг.24. Разпространение на anti-HЕV-IgG в Пловдив, по възрастови групи 2010-2011.

години Пациенти с
Не-А Не -С
вирусни
хепатити
(NANC)

anti-HEV
IgM / IgG
(+) пол

anti-HEV
IgM(+) пол.
 IgG (-) отр

anti-HEV
IgM(-)
отр.IgG (+)
пол

HEV
RNA(+)пол.

Пациенти с
хеп.Е вирусна
инфекция

2010 15 5 0 0 5 5

2011 8 5 1 0 6 6

2012 9 2 0 1 3 3

общо 32 12 1 1 14 14/ 44%
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Разпределението по пол (фиг.59)  показа лек превес на anti-HЕV-IgG(+) лица от мъжки
пол 9.87% ±3.35 спрямо 8.47% ±2.61 при жените, но разликата не е статистически
значима(Pearson χ2 = 0,428, df=1, p= 0.513).

Фиг. 25. Разпределение на anti-HЕV IgG положителните лица по пол.

В изследваните серумни проби не бе установено самостоятелно наличие  на anti-HЕV-
IgМ,  но  двата серологични маркера (anti-HЕV-IgМ и anti-HЕV-IgG)  се установиха  в
1.34% (10/741) от всички серумни проби или съответно в 15% (10/67) от anti-HЕV-IgG
позитивните, като всички бяха отрицателни за наличие на HEV RNA. За  кинетиката на
anti-HЕV-IgМ е известно, че се позитивират няколко дни преди появата на иктера и
персистират обичайно до 4-6 месеца от началото на заболяването.Това ги прави
изключително подходящ за детекция на остра инфекция, тъй като >90% от пациентите
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инфектирани с HЕV имат доловими IgМ антитела през първите 2 седмици от началото
на заболяването. Наблюдавано е обаче персистиране до повече от 1 година, като  скоро
след появата на anti-HЕV-IgМ в серума, се позитивират anti-HЕV-IgG  антителата и  се
приема  че двата маркера се появяват почти едновременно в острата фаза. Изхождайки
от кинетиката на антителата, най-вероятно при тези 10 лица, с едновременното наличие
на  антитела от клас IgМ и IgG  се свързва с прекарана инфекция в рамките на една
година назад. Най-много положителни лица бяха открити във  възрастовите  групи  10-
18 год. и 40-49год., 3 и 4  проби съответно.
Интерес представлява епидемиологичната анамнеза на изследваните лица - само 11.9%
(8/67) от anti-HЕV-IgG(+) и само 20% (2/10) от тези, които са едновременно anti-HЕV-
IgМ(+) и anti-HЕV-IgG(+) съобщават за прекарана хепатитна инфекция в миналото.
Това потвърждава една клинична особеност на вирусните хепатити, която е особено
изразена при HЕV инфекцията - преобладаване на аниктерните форми, които обичайно
остават неразпознати. Смята се, че генотипове 3 и 4 на HЕV  са много по-малко
вирулентни в сравнение с другите два генотипа, поради което съотношението
асимтомна инфекция   спрямо остра симптомна е ≥ 100: 1 и обяснява, защо генотипове
3 и 4 не водят до епидемични взривове .

6.3. Особености при протичането на HEV инфекция.

След съобщаването на първия случай на хепатит Е през1995 год. броят на потвърдените
болни в България расте. Клинично проявените случаи обаче остават рядко срещани.
Клиничното протичане при наблюдаваните от нас случаи протичат без усложнения,
дори на фона на увреждания на черния дроб от алкохол и/или други хепатотропни
вируси (HBV, HCV).
При наблюдение на пациент с остра HEV инфекция се установи благоприятен изход
независимо от предшестващата чернодробно увреждане (хепатит С и токсична нокса-
алкохол). Същият  е на 74 години с минали заболявания - мозъчно-съдова болест,
артериална хипертония, системна употреба с алкохол, полиневропатия. Хепатит С
вирусната инфекция е установена чрез изследване на anti-HCV антитела и наличие на
HCV RNA. Заболява с незначителни оплаквания: лека отпадналост и световъртеж.
Предвид колапсното състояние, пациента е приет в спешно отделение и е установен
иктер по склери и кожа. Серумната проба от пациента е положителна за индиректните
маркери на HEV-anti-HEV IgM и IgG.Хепатит Е вирусната инфекция протича
сравнително леко, независимо от предишни увреждания на черния дроб.
При проследяване на на хепатит Е вирусна инфекция  при  двама пациенти, единият от
които е хроничен носител на хепатит В вирусна инфекция,постъпили в Инфекциозно
отделение на МБАЛ гр. Пазарджик се наблюдава следното протичане на заболяването
от хепатит Е вирусна инфекция. Пациент -1 заболял 7-8 дни преди хоспитализацията с
повишаване на температурата до 39С, безапетитие, отпадналост и позиви за повръщане.
Установени са артралгии в малките стави на крайниците, като  3-4 дни по-късно
урината му потъмняла, а склерите и кожата пожълтели. Постъпва с интензивен rubin-
иктер по кожа и склери.
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Пациент 2 заболява седмица преди постъпването с температура до 38С, безапетитие,
гадене и повръщане и 3-4  дни по-късно с потъмняване на урината.  Постъпва с добре
изразен иктер по кожа и склери. Серологични изследвания: двукратно изследвани
anti HAV IgM и  anti -HВV IgM – отрицaтелeн резултат и при двамата пациенти .
При пациент №2  се установи:  HBsAg  /+/  пол.аnti-HBc  IgM  /  -/  отр.  аnti  -HBc  /+/  пол.
HBeAg /-/  отр.аnti  D /-/  отр.  Двамата са изследвани  за  наличие на anti  СА-EBVIgM и
anti CMV IgM с отрицателен резултат.
Заболяването и при двамата протича леко с интоксикационните прояви за 2-3 дни,
състоянието се стабилизира, субективните оплаквания преминаха.По-продължителният
престой на двамата –  съответно 25  и 26  дни се дължи на липсата на етиологична
диагноза в началото, провеждането на допълнителни изследвания и високата
билирубинемия. Изписани са в задоволително състояние със стойности на билирубина
под 100 ммол/л, но нормално ниво достигна след три месеца от началото на
заболяването и при двамата пациенти.
Стойностите на АLT и АSТ бяха нормални още на втория месец от началото на
заболяването. На проведените контролни прегледи в рамките на три месеца пациентите
не дадоха оплаквания.  Първият беше проследен и на 6-тия,  и на 12-тия месец.
Състоянието му беше добро, без отклонения в соматичния статус и параклиничните
показатели.

6.4. Молекулярно- генетична характеристика на HEV.

В лаборатория Bloodborne Pathogens & Hepatitis на Canadian Science Centre for Humаn
Health беше установено наличие на HЕV RNA при 14 изолата от български пациенти с
HEV инфекция. Амплифициран е фрагмент от 337 nt (4228 nt-4565 nt) от ORF1 на HEV.
При секвенирането, извършено на посочения фрагмент, всичките 14 изолата са
определени като генотип 3 на HEV. Този генотип е типичен за Западна Европа, но
българските секвенции показват известни различия. Седем проби са групирани около
референтна секвенция от субтип f от генотип 3 (EU 495148 France Hu3f), субтипът на
пет от българските секвенции е сходен, като 2 то тях много близък до референтна
секвенция 3e (AB 248520Japan 3e). Останалите две са близки до субтип 3i с референтна
секвенция – FJ 705339 Germany wild boar 3i. Резултатите са представени на фиг.26. С
червено са маркирани 14 българските секвенции от болни с HEV инфекция.Това
проучване показва, че голяма част от острите не-А,не-С (NANC) вирусни хепатити в
България се причиняват от хепатитният Е вирус (HEV). Определеният генотип на HEV
при българските пациенти е 3, като намерените субтипове са oсновно f и е.
Географското разпространение на генотиповете на HEV, е сравнително добре
дефинирано, като генотиповете 1, 2 и 4 са разпространени в развиващите се страни,
предимно със тропичен и субтропичен климат, докато генотип 3 е разпространен в
развитите страни от Северното полукълбо. Схващането, че HEV инфекцията в Европа и
други региони от Северното полукълбо, е вносна инфекция, се променя и до голяма
степен е остаряло, с оглед на все повече данни за предимно местния (автохтонен)
характер, както и данни за това че тази инфекция е зооноза, с голямо разпространение
сред домашни и диви животни.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23434129
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Фиг.26. Филогенетично дърво на секвенции от ORF1 на генотип 3 на HEV от български
пациенти, референтни и канадски секвенции на генотип 3 на HEV .

HEV ORF1 ML tree:
Синя маркировка- канадски саквенции
Червена маркировка – български секвенции
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7. Разпространение на потенциално хепатотропните вируси, Herpes
simplex (HSV), Епщайн-Бар вирус (EBV) и Цитомегаловирус (CMV) в
България.

Вирусните хепатити се причиняват основно от пет вирусни агента, които вече са
разгледани по горе, същите са членове на различни вирусни семейства и са наречени
според тропизма си хепатотропни вируси. Освен тях и други вируси като членове на
семейство Herpesviridae- Епщайн-Бар (EBV) и Цитомегаловирус (CMV) и Херпес
симплекс (HSV) могат да предизвикат вирусен хепатит наред с основното заболяване,
което причиняват. При първите два вируса най-често се наблюдават преходни
доброкачествени увреждания на черния дроб наред с основното заболяване
(инфекциозната мононуклеоза и др.), изразяващи се предимно в увеличаване нивата на
серумните трансаминази. Спектърът на клиничните прояви, причинени от вирусите,
членове на семейството Herpesviridae, извън чернодробната патология е изключително
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голям. Същият, както и особеностите на специфичната лабораторна диагностика на
горепосочените вируси, не са предмет на проучване на този раздел.
Особено опасна е инфекцията на черния дроб причинена от HSV,която независимо, че е
сравнително рядка, често свързана с летален изход при пациенти с имунен дефицит, но
и при пациенти без патологични отклонения на имунната система. Прогнозата при
такива пациенти е особено неблагоприятна при налична хронична HBV инфекция, като
поставянето на диагнозата в такива случаи също е много затруднено.Навременната
диагноза на HSV инфекцията при фулминантни форми на вирусен хепатит, може да
бъде животоспасяваща, с включване на подходящо лечение, дори при
имунокомпетентни пациенти, като се стига до летален изход, ако не се постави
навреме.
С увеличаване броя на чернодробните трансплантации, става актуален и статуса на
донора по отношение наличието на HSV инфекция. Описани са  случаи на чернодробна
недостатъчност при серонегативен за HSV-2 пациент с високо ниво на HSV DNA,
получил черен дроб от серопозитивен за този тип вирус донор.
Предвид възможността вирусите от семейство Herpesviridae да предизвикват
чернодробни увреждания, уместно е разпространението им в стрната да бъде
разглеждано, заедно с основните хепатотропни вируси. Проучвания, чиято цел е да се
определи разпространението на тези вируси в населението на страната представляват
интерес. Предвид персистиращата инфекция, след първоначалното инфектиране,
наличието им се установява най-често чрез определяне на специфичните антитела сред
населението.

7.1. Разпространение на потенциално хепатотропните вируси, Епщайн-Бар вирус
(EBV) и Цитомегаловирус (CMV).

Вирусите от семейство Herpesviridae предизвикват персистираща инфекция, намираща
се под контрола на имунната система след първоначалното инфектиране. Предвид това
обстоятелство, инфекцията с тези вируси се очаква да бъде и клинично проявена при
имуносупрeсирани пациенти. Наличието на вирусите от семейство Herpesviridae се
установява най-често, чрез определяне на специфичните антитела сред населението.
Беше проведено проучване сред 555 здрави и болни лица за наличие на антитела срещу
нуклеарния антиген (NA) на вируса, anti-EBNA IgG, като маркер на минала инфекция с
EBV.
Получените данни показаха, наличие на голям дял положителни за минала EBV
инфекция (54%) още в ранната детска възраст. Максималното разпространение на
вируса се установи в децата до 18 годишна възраст, което достигна до 80 % от
изследваните. Средно за всички възрастови групи лицата инфектирани с EBV са 385(
69 %) от всички изследвани. Данните са представени на табл.29.
За наличие на anti-CMV антитела, като маркер за минала инфекция с CMV, бяха
изследвани серумни проби от 166 лица, разделени по възрастови групи. Лимитиращ
фактор, е малкият брой изследвани лица във възрастовите групи до 19 годишна възраст,
но независимо от това, са очертава тенденцията за ранно инфектиране, като средно за
всички изследвани лица, повече от половината от изследваните са инфектирани с CMV
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-98/166 (59 %). Максимума в разпространението на CMV се постига във възраст а над
19 години (62 %). Резултатите са представени на таблица 30.

Табл. 29. Резултати от изследване на anti- EBNA антитела по възрастови групи.

Табл.30. Резултати от изследване на anti- CMV антитела по възрастови групи на 166
лица.

Горепосочените данни показват, че Цитомегаловирусната инфекция е широко
разпространена сред  населението  на страната. Установената обща честота е 59%, a по
възрасти е както следва: от 4 до 7 години - 54,5%; от 8 до 14 години - 54,5% и над 19
години - 61,54%. Голямото значение на разпространението на тази латентна инфекция
се заключава в появата на последяващите конгенитални и перинатални инфекции. Най-
честата нейна форма е асимптоматичната. Изследвания показват, че конгениталната
CMV инфекция засяга около 1% от всички новородени в развитите страни и повече от 2% в
развиващите се. Майчината серопозитивност при втората група страни достига до 95%. При
инфектираните интраутеринно деца, няма добре изразена симптоматика, a caмo при 5 до 17%
от заразените такава се появява по-късно, най-често като глухота и по-рядко като
усложнения на ЦНС.
Беше проследено протичането на острият вирусен хепатит при 140 пациенти, които
бяха разделени на две групи, такива с хепатит A вирусна инфекция - 98 души и
пациенти с коинфекция -HAV + EBV -42 души. Всички пациенти с клинична диагноза
хепатит А вирусна инфекция са положителни за специфичният маркер на HAV – anti-
HAV IgM. В групата с коинфекция, пациентите имаха маркери на EBV anti-EBNA – 15
души и anti-VCA IgM/IgG антитела - 27 пациенти. Данните за клиничното протичане на
острият вирусен хепатит представени на табл.31 показват, че при пациентите с

Изследвани лица Възрастови групи общо

1-3 4-7 8-14 15-18 19+

Брой изследвани 35 71 216 110 123 555
Брой положителни за anti- EBNA  19 45 176 87 58 385

Положителни % 54.29 63.38 81.48 79.09 47 69.37

Изследвани лица Възрастови групи/ год. Общо

4-7 8-14 15-18 >19

Брой изследвани 11 11 14 130 166

Брой положителни за anti- CMV 6 6 6 80 98

Положителни % 54.5 54.5 42.8 61.5 59
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коинфекция (HAV +EBV), се наблюдава по-тежък ход на инфекцията, както и по-бавно
възстановяване. При това проучване, не се наблюдаваха  тежки усложнения, но при
HAV/EBVкоинфектираните пациенти, чернодробната инфекция протичаше подчертано
по тежко и с по- бавно нормализиране на чернодробната функция.

Табл.31. Данни за клиничното протичане на остър вирусен хепатит при пациенти с
HAV инфекция и коинфекция HAV+EBV.

7.2.Разпространение на потенциално хепатотропният вирус Херпес симплекс
(HSV) сред населението на България.

За установяване разпространението на HSV тип 1 и 2 сред населението на България,
беше извършено популационно проучване по възрастови групи в рамките на
Европейско проучване, при участието на още 7 страни от континента и Англия и Уелс.
Бяха тестирани 3200 български серумни проби, наред с проби от останалите страни
участнички, разделени по възрастови групи за наличие на типово- специфични
антитела тип IgG  срещу gG-1  протеина на HSV  -1  и gG-2  протеина на HSV-2.
Получените резултати за наличието на типово специфични те антитела срещу Херпес
симплекс -1 (HSV -1) са представени на фиг.27. В сравнение с останалите страни в
България се наблюдава най-висок процент положителни още при възрастовата група 0-
4  год.,  като почти половина от изследваните момчета и 40%  от момичетата са
положителни. Най- слабо разпространение на HSV-1 в тази група се открива
Финландия (<10%). Най-високият процент на серопозитивни (92%) отново е в България
при мъже във възрастовата група 30-39. Има значителна разлика при средната възраст
на инфектиране с HSV-1,  която за България и Чехия е на 5-9  годишна възраст,  а за
страни като Холандия и Финландия е >  25  години.  При групите до 10  години,  в
България е най-ниския процент серонегативни деца в сравнение с останалите страни
участнички в проучването . Мултивариационният анализ показва, че във всички страни,
участнички в тава проучване почти всички възрастови групи се различават значително,
от най-малката възрастова група по отношение наличието anti-HSV -1 антитела.

 Симптоми / клин. показатели

Изследвани
групи повръ

щане
Tо

до

39o
Хоспитализа
ция след
5ден

Средно
Тежък
ход

сплено
мегали
я

Общ
билир.

Нормал.
На ALT
до20дни

Холост-
азата

ВХА %
Моноинфек.

60 13,3 33,3 60 46,7 26,7 60,00 6,7

ВХА+EBV% 86,6 33,3 86,7 93,3 60 75
mmol

13.3% 26,7
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Фиг.27. Разпространение на Херпес симплекс -1 (HSV-1) сред населението на България
и 7 Европейски страни по възрастови групи и пол с 95% CI.

Данните за разпространение на HSV -2, варират при сравнение на различните страни
участнички в проучването, като отново най- големият дял на серопозитивни (40%) се
открива в България при жените във възрастовата група 30-39 (фиг.28). Покачването
броя на позитивните лица е възрастово обусловено във всички страни, като най-
високият процент на възрастово стандартизирано усреднено разпространение на anti-
HSV-2  антитела е сред населението на България,  възлизащ на 23.9  %,  докато най-
ниският е в Англия и Уелс (4.2%). Получените данни показват , че при жените във
всички страни с изключение на Чехия, се установяват значително повече положителни
anti- HSV -2, в сравнение с мъжете след коригиране по възрастови групи.

Фиг.28. Разпространение на Херпес симплекс -2 (HSV-2) сред населението на България
и 7 Европейски страни по възрастови групи и пол с 95% CI
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Проучването за разпространението на HSV 1 и 2 проведено едновременно в 8
Европейски страни е първото в такъв мащаб, с използването на еднаква методика и
предимно популационни серумни банки на страните участнички в него. При
проучването на разпространението на HSV-1 се наблюдават големи различия между
населението на страните от Северна и Югоизточна Европа, като данните показват по-
голямо разпространение в страните с по-нисък брутен вътрешен продукт. Вероятно
една от основните причини е разликата в социално- икономическите условия . Децата
от северните страни на Европа, се инфектират по-късно и в по –малък мащаб от тези в
южната част на континента, като същевременно се променя начина на разпространение
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на HSV -1, с откриване все повече случаи на генитален херпес, с този причинител.
Разпространението на този тип вирус, показва рискова промяна на сексуалното
поведение. Данните оказват по-ранно придобиване на HSV-1 в някои страни (България
,Чехия), предимно то Южната част на Европа. Значението на променящата се
епидемиология на HSV-1, предстои да бъде проучена, особено по –отношение на
случаите с неонатален херпес с причинител този тип вирус. Проучвания показват,че
има увеличаване на такива случаите в някои страни.
Данните за разпространението на HSV-2, отново показват големи различия между
страните участнички в проучването (от 4 до 20 %), както и при възрастовите групи в
самите страни (до 40 %). Наличието на този тип на HSV, се свързва най-често със
сексуалната активност на индивидите и броя на партньорите. Установеното по-голямо
разпространение, на HSV-2 при жените в повечето страни е сходно с предишни
проучвания, като вероятно има значение и ролята на пола в клиничното представяне на
инфекцията, като има данни , че при мъжете по –често се среща  асимптоматичната
инфекция.

Резюме на получените резултати  (изводи).

1. За първи път в България, е проучено разпространението на хепатитният А вирус
(HAV) и хепатитният Е вирус (HEV) сред населението на няколко региона на България,
като е установено наличието на протективните антитела  по възрастови групи и са
определени възприемчивите групи от населението. Проучено е разпространението на
хепатитният В вирус (HBV) сред населението на България при две проучвания,
проведени през 10  години,  като е установено,  че няма значима разлика при
неимунизираното население, а България се намира сред страните със средно
разпространение на вируса (3.8%). За първи път в страната е определен делът на лицата
с вирусна репликация сред общата популация при проучване на разпространението на
HBV в Пловдивска област. Същата е определена като ниска (< 2000 IU/ml), при 73% от
изследваните лица.
2. Бяха установени  особености при диагностиката на  основни маркери  на хепатитният
А вирус  и  хепатитният В вирус.  При 5%  от случаите на остър хепатит тип А се
установи забавена поява на anti-HAVIgM, а при 27% от случаите  на хронична HBV
инфекция, се открива маркера на остра инфекция anti-HBcIgМ, като беше определена
границата  при количествено изследване при двата вида инфекции (100 PEIU/ml).
3. Извършен е филогенетичен анализ на български щамове на HAV, циркулиращи в
страната през последните години. От 47 изолата, 47% са от субтип 1А , 53% от 1В на
HAV. Определени са два различни клъстъра, формирани от идентични или близко
родствени секвенции принадлежащи на генотип/субтипа 1А. Получените данни,
показват, че в България в последните години са циркулирали два субтипа (1А и 1В) на
HAV, в два съседни региона (Западна и Централна България).
4. С помощта на хибридизация на амплифицирани проби и филогенетичен анализ са
определени циркулиращите генотипове на HBV при пациенти с остра и хронична
инфекция, като е установен доминантният,  генотип  D на вируса. Проследено е
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спонтанното елиминиране на HBV, което е рядко явление в естествения ход на
хроничната HBV (на годишна база), чрез проследяване елиминирането на HBsAg и
HBV DNA.
5. За първи път в страната, беше извършено проучване на първичния имунен отговор
при деца, ваксинирани с рекомбинантна ваксина срещу HBV. Проучена е
продължителността на хуморалният имунитет при деца, ваксинирани срещу HBV
инфекция в интервала от 5-15 години след завършване на пълен имунизационен курс,
като беше установено, наличие на имунна памет, при всички имунизирани лица,
загубили протективните си anti-HBs антитела.
6. В рамките на международно проучване (Токсикологична оценка на имунната
функция на работещи с професионална експозиция на пестициди – EUROPIT QLRT -
2001-00211), беше направена оценка на ефекта от експозиция на пестициди и
фунгициди, върху имунния отговор след ваксинация с рекомбинантна ваксина срещу
хепатит тип В на селскостопански работници.
7. Извършени са проучвания свързани с особености при протичането смесена
инфекция, причинена от хепатитен В вирус (HBV) и хепатитен D вирус (HDV).
Проследено е протичането на смесена инфекция, причинена от хепатитен В вирус
(HBV) и хепатитен D вирус (HDV) при пациенти са с ко- и супер-инфекция .
8. Проучено бе генотипното разпределение на HСV при четири групи пациенти с
вирусен хепатит тип С, както и при лица с хемофилия и кръвни донори. Установено бе,
че при всички изследвани групи, преобладаващият генотип на HCV e 1b. Това, е
първото комплексно проучване в България, проведено в средата на 90-те години на
миналия век, третиращо генотипното разпределение на HCV.
9. За първи път в България, бе проучено генотипното разпределение на HCV, сред най-
засегнатата група лица, употребяващите интравенозно наркотични вещества.
Установено бе, че генотип 1b в преобладава,  но при значително разпространение на
генотип 3a. Установено бе, че при използване на секвенционен анализ и хибридизация
след амплификация със специфични олигонуклеотидни проби (line probe assay) се
получават различия, като при втория  метод се надценява генотип 1b на HCV.
10. За наличие на HCV RNA, бяха изследвани серумни проби на HIV инфектирани
пациенти, положителни за наличие на антитела срещу HCV, като положителни са 80%
от тях. При преобладаваща част от изследваните проби количеството на HCV RNA
надвишава 100 000 cop/ml, при половината от пробите количеството на RNA надвишава
1 000 000 cop/ml.
11. Беше извършено проучване сред общата популация за определяне на anti-.HCV в
София, като основен маркер на HCV през 1999-2000 г, като част от проведено голямо
мултицентрово проучване в България. Наличие на anti-HCV антитела сред населението
на България, беше установено в 138 (1.28%) от всички изследвани лица. През 2010 -
2011 година бяха изследваните лица от Пловдивска област в широк възрастов диапазон
от изследвани лица (от 1-84  год.).  Наличие на anti-HCV  се доказа в 0,7%,  като
половината от тях (0.35%), бяха положителни за HCV RNA.
12. Бяха открити първите случаи на HEV инфекция в страната. За първи път в страната
беше определеният генотипа на HEV при българските пациенти, като генотип 3 със
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субтипове f, е и i. В две проучвания, беше определен, относителния дял на тази
инфекция, спрямо пациентите с остри не-А, не-С (NANC) вирусни хепатити.
13. Бяха извършени проучвания, с цел е да се определи разпространението на HSV,
CMV и EBV. За установяване разпространението на HSV тип 1 и 2 сред населението на
България, беше извършено популационно проучване по възрастови групи в рамките на
Европейско проучване, при участието на още 7 страни от Континента и Англия и Уелс.
В сравнение с останалите страни в България се наблюдава най-висок процент
положителни за типово специфичните антитела срещу Херпес симплекс -1 (HSV-1) още
провъзрастовата група 0-4 год., като почти половина от изследваните момчета и 40% от
момичетата са положителни. Данните за разпространение на HSV -2, варират при
сравнение на различните страни участнички в проучването, като отново най- големият
дял на серопозитивни (40%) се открива в България при жените във възрастовата група
30-39 .

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРГИНАЛНОСТ (ПРИНОСИ)

 Научни приноси с оригинален характер

1. За първи път, е проучено разпространението на хепатитният А вирус (HAV) и
хепатитният Е вирус (HEV) сред населението на няколко региона на България, като е
установено наличието на протективните anti-HAV антитела по възрастови групи и са
определени възприемчивите групи от населението .
2. Извършена е генотипна характеристика и филогенетичен анализ на български
щамове на HAV, HBV, HCV и HEV, циркулиращи в страната.
3. За първи път в страната е определена  вирусната репликация сред общата популация
при проучване на разпространението на HBV в Пловдивска област. Същата е
определена като ниска (< 2000 IU/ml), при 73% от изследваните лица. Проследено е
спонтанното елиминиране на HBV, което е рядко явление в естествения ход на
хроничната HBV (на годишна база), чрез проследяване елиминирането на HBsAg и
HBV DNA .
4.  За първи път в страната, беше извършено проучване на първичния имунен отговор
при деца, ваксинирани с рекомбинантна ваксина срещу HBV, както и
продължителността на хуморалният имунитет при деца, ваксинирани срещу HBV
инфекция в интервала от 5-15 години след завършване на пълен имунизационен курс.
5. Проучено бе генотипното разпределение на HСV при четири групи пациенти с
вирусен хепатит тип С, както и при лица с хемофилия и кръвни донори. Установено бе,
че при всички изследвани групи, преобладаващият генотип на HCV e 1b. За първи път в
България, бе проучено генотипното разпределение на HCV, сред най-засегнатата група,
лица употребяващите интравенозно наркотични вещества. Установено бе, че генотип
1b в преобладава, но при значително разпространение на генотип 3a.
6. За наличие на хепатит С вирусна RNA бяха изследвани серумни проби на HIV
инфектирани пациенти положителни за наличие на антитела срещу HCV вируса, като
положителни са 80% от тях.
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7.  Беше извършено проучване сред общата популация за определяне на anti-HCV и
маркери на HBV в София, като част от проведено голямо мултицентрово проучване в
България през 2000 година. През 2010 -2011 година бяха изследваните лица от
Пловдивска област в широк възрастов диапазон а (от 1 - 84 г.) за наличие на маркери на
HBV и вирусна репликация на HCV.
8.  Бяха открити първите случаи на HEV инфекция в страната, като беше определен
генотип 3  на HEV  и  субтиповете субтипове f,  е и i  на ифектираните лица.  В две
проучвания, беше определен, относителния дял на тази инфекция, спрямо пациентите с
NA-NC вирусен хепатит.
9.  За установяване разпространението на HSV тип 1 и 2 сред населението на България,
беше извършено популационно проучване по възрастови групи в рамките на
Европейско проучване, при участието на още осем Европейски страни. В сравнение с
останалите страни в България се наблюдава най-висок процент положителни за типово
специфичните антитела срещу Херпес симплекс -1 (HSV-1) още при възрастовата група
0-4 год.

Научни приноси с потвърдителен характер
1. За проучване особеностите в клиничното протичане на HCV инфекцията бе
извършено изследване на клинично протичане и изход от взрив на вътреболнична
инфекция предизвикана от HCV. Бяха установени, няколко нетипични особености в
хода на HCV  инфекцията,  наред с генотипа на вируса.  Беше потвърдено
вътреболничното разпространение на HCV с медицински манипулации.
3. Предвид  данните  за разпорстранение на HBV  и HCV при процедури на
хемодиализа, пациентите на хемодиализа са високо рискова група за кръвно-преносими
хепатотропни вируси HBV и HCV. Същите бяха изследвани за наличие на тези вируси,
като беше определен делът на засегнатите пациенти.
4. Установено е, че HBV се разпространява от инфектирани майки на новородените
деца. Беше  установен делът на инфектираните деца (5.4%) при ваксинирани срещу
HBV новородени деца, от майки с HBV инфекция.
5. Проследено е протичането на смесена инфекция, причинена от хепатитен В вирус
(HBV)  и хепатитен D  вирус (HDV)  при пациенти са с ко-  и супер-инфекция,  като е
потвърдено тежкото протичане на същата.
6. Беше извършено проучване на първичния имунен отговор, при ваксинирани срещу
HАV лица, като беше потвърдена, високата  имуногенност на използваната ваксина
(100%) .

Научни –приложни приноси
1. Извършено е проучване свързано с особености при диагностиката на HАV като е
описана забавена поява на основния диагностичен  маркер- anti-HAV IgM.
2. Дефиниран е прага на основният маркер на остра HBV инфекция (anti-HBc IgM),
разграничаващ , пробите на пациенти с остра от хронична форма на инфекцията.
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3. В рамките на международно проучване беше направена оценка на ефекта от
експозиция на пестициди и фунгициди върху имунния отговор след ваксинация с
рекомбинантна ваксина срещу хепатит тип В на селскостопански работници.
4. Проучен е и делът на хепатотропните вируси при пациенти с клинични и
параклинични данни за остър вирусен хепатит. Получените данни показват,че над
половината от острите случаи на вирусен хепатит се дължат на HAV, следвани от
наполовина по-малко случаи на HBV инфекция.
5. Извършени са проучвания свързани със съответствието на нивата на HBsAg с
количеството на HBV DNA при пациенти с HBV моно- инфекция и HBV-HIV
коинфекция.

ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННА ТЕМА:
I.   Раздели учебници
1. П Теохаров, М Кожухарова, Т Червенякова.  Хепатитни вируси и хепатити.
Клинична вирусология. 214-233.  Под редакцията на проф. С Дундаров. Медицина  и
физкултура. София, 2006

II.  Раздели от монографии
1. О Бойкинова, П Теохаров. Хепатит С вирусна инфекция. 76-85

Хронични заразни заболявания; под редакцияна на проф. П Георгиев Медицина и
физкултура, 2010

III Списък на обзори
1.И.Бинева, П.Теохаров,К.Антонов. Относно безопасността на Българските имуно
глобулинови препарати по отношение преноса на вирусни инфекции. Инфектология
1998,4: 11-14
2. И Павлов, П Теохаров  Парентерално предавани  хепатотропни вируси.
Ифектология,2006,4: 8-16
3. П Теохаров. Съвременно състояние на диагностиката на вирусните хепатити.
Лекарска практика,2006,4:19-23

IV. Публикаци в междунардни  научни списания и български списания с IF

1. Ciccozzi, M., Babakir-Mina, M., Lo Presti, A., Salpini, R., Cella, E., Gabanelli, E.,
Teoharov, P., Kevorkyan, A., Perno, C.F., Zehender, G., Ciotti, M.Molecular analysis of
hepatitis B virus in Bulgaria  (2013) Journal of Medical Virology, 85 (1): 49-54. IF 2012
2.820

2. Teoharov, P., Kevorkyan, A., Petrova, N., Baltadzhiev, I., Van Damme, P. Immune
memory  and immune response in children from bulgaria 5-15 years after primary
hepatitis B  vaccination (2013) Pediatric Infectious Disease Journal, 32 (1): 51-53. IF 2012
3.577

3. E Markova, R Ivanova, P Teoharov. The use of anti-HCV IgM as an additional marker
fopr hepatitis C viral replication in patients with hepatitis C. Comptes rendus de
l’Acad´emie bulgare des Sciences,(2013),66(6):905-10 IF2012 0. 211

4.  Ciccozzi, M., Zehender, G., Cento, V., Presti, A.L., Teoharov, P., Pavlov, I., Bogdanova,
V., Perno, C.F., Ciotti, M. Molecular analysis  of hepatitis C virus  infection in Bulgarian
injecting  drug users (2011) Journal  of Medical Virology, 83 (9):1565-1570 IF 2011



74

2.820
5. Pekova, L.M., Teocharov, P.,  Sakarev, A. Clinical  course and outcome of a nosocomial

outbreak of hepatitis C in a urology ward.(2007) Joumal. of Hospital Infection, 67 (1): 86-
91. IF 2007  2.470

6.  Pebody, R.G., Andrews, N., Brown. D., Gopal, R., De Melker, H., Francois, G.,
Gatcheva, N., Hellenbrand, W., Jokinen, S., I  Klavs, I.,  Kojouharova, M., Kortbeek, T„
Kriz, B., Prosenc, K., Roubalova, K., Teocharov, P., Thierfelder, W., Valle, M., Van
Damme,  P.,  Vranckx,  R.  The  seroepidemioiogy of  herpes  simplex  virus  type  1  and  2  in
Europe.(2004) Sexually Transmitted Infections, 80 (3):185-191. IF 2004  2.204

7. Kojouharova, M., Teoharov, P., Bahtchevanova, T„ Maeva, I., Eginlian, A., Deneva,
M.Safety and immunogenicity of a yeast-derived recombinant hepatitis B vaccine in
Bulgarian newborns(2001) Infectipn, 29 (6): 342-344. IF 2001  1.250

8. Antonov, K., Krastev, Z., Teoharov, P., Zaharieva, E., Alexiev, A., Ivanova, A., Adjarov,
D. Hepatitis C virus infection: A possible promoting agent in porphyria cutanea tarda
(1996) Italian Journal of Gakroenterology, 28 (9):482-486. IF 1996  0.491

9. Vassilev M, K Antonov, P Teocharov, Z Krastev. Effects of Low Molecular  Weight
Glicoproteins in Chronic Hepatitis B. Hepato-Gastroenterology,1996, 43:882-86 IF 1996
1.104

10. Andonov, A., Teoharov, P., Bakalova, S. Predominance of hepatitis C virus genotype 1b
in Bulgaria. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1996, 15
(6): 521-523. IF 1996  1.826

V.  Публикаци в български научни списания.

1. М Теохарова,П Драганов,П. Теохаров,А.Андонов. Резултати от едногодишни
наблюдения върху имунологичния ефект на рекомбинатна хепатит В ваксина при
новородени деца от майки,  положителни за  HBsAg.  Епидемиология,
микробиология  и  инфекциозни болести.1991,1:15-17

2. П Драганов,П.Теохаров, Т Димитрова и др. Разпространение  на HCV инфекцията
сред болни  и  персонал в хемодиализни отделения Инфектология,1994,3:32-35

3. П Теохаров, М Тихолова, П Драганов  и др. Първи случаи на хепатит Е вирусна
инфекция в България. Инфектология, 1995,3: 17-18

4. N Popivanova, P Teoharov, V Trunkova. HBeAg minus mutant of HBV in coinfection
with hepatitis Delta Virus resulting in chronic active hepatitis among individuals.
Problems of Infectious and Parasitic Diseases, 1995,XXII: 14-15

5. П Драганов, И Димова,Е Гъбев, П Теохаров. Проучвания  върху епидемиологията
и профилактиката  на вирусния хепатит В  и първичиня карцином на черния дроб.
Съвременна медицина, 1997,1: 55-60

6. И Диков, П Теохаров, ПДраганов и др. Клинико-епидемиологични,
вирусологични и терапевтични проучвания върху пострансфузионните виресни
хепатити. Инфектология, 1997,4: 15-18

7. N Popivanova, P Teoharov. Virus D co and superinfection as a cause for hepatitis B
severe clinical course and unfavourable outcome.Probl of Inf and Parasit Dis,
1997,XXIV,1: 10-11

8. P Teoharov, A Mendisova, R Ivanova G Mechkov. Evidence for hepatitis B markers in
cirrhotic  patience   without  surface  antigen  (HBsAg)  Probl  of  Inf  and  Parasit  Dis,
1998,26, (2): 26-27

9. Н.Владимирова,П.Теохаров,А.Курчатова.Проучване на постваксиналния
имунитет при имунизирани срещу хепатит В здравни работници. Инфектология
1998,3 14-17



75

10. В Коларски,Д Петрова, Е Наумова,П.Теохаров и др. Системен  и локален имунен
отговор прли болни  алкохолна чернодробна  цироза в зависимост  от инфекцията
с хепататит С  вирус (HCV) Вътрешни болести,1999,1: 23-27

11. П.Георгиев,П.Драганов,П.Теохаров,Т.Кузмова,Н.Рибарова,Т.Димитрова
В.Дойчева,Т.Върлева.Сероепидемиологични/имуно-ензимни/ проучвания на
здрави и болни за антитяло отговор спрямо някои персистиращи инфекции.
Инфектология 1999,2: 5-8

12. П Теохаров, Р Иванова, А Мендизова ,А Андонов. Маркери на хепатитни вируси
при пациенти с цироза.  Инфектология,2000, 4: 26-27

13. A Sakarev, P Teoharov. Comparison of an in-house qualitative PCR assay for detection
of  hepatitis  B  virus  DNA  with  real  time  PCR  using  SYBR  GREEN  I. Biotechnol. &
Biotechnol. Eq.  2004 ,18 (3): 139-142

14. Л Пекова, П Теохаров Летален изход от остър вир. Хепатит С при пациент с
хроничен хепатит В. Ифектология, 2006 ,4:32-34

15.  П Теохаров, П Петров, И Павлов,Особенности  при специфичната лабораторна
диагностика на хепатит А вирусната инфекция. Ифектология,  2007,4:5-7

16. П Теохаров,М Пишмишева,В Ковальова Случаи на Хепатит Е вирусна
инфекция. Ифектология ,2008,1: 43-45

17. Н Корсун, З Младенова , П Теохаров Вирусни инфекци пренасяни чрез харана и
вода . Медицински преглед , 2008,44: 13-18

18. Н Гачева, П Теохаров,П Войнова  Разпространение на хепатит В и С инфекции
сред медицинския персонал в България:Мултицентрово сероепидемиологично
проучване 2007-2008г. Нозокомиални Инфекции, 2008, 1-2:69-74

19. П  Теохаров, Р Иванова .Наличие  и количествена характеристика на ранните
атитела срещу ядрения антиген на хепатитния В вирус /anti-HBcIgM/
прихронична хапатит В вирусна инфекция. Съвременна медицина, 2009 , 1-2:21-25

20. Кеворкян, П Теохаров Н Петрова и др. Проучване върху протекцията на
хемодиализирани пациенти с хепатит В ваксина- рискови фактори за
субобтимален  имунен отговор. Нозокомиални инфекции, 2009,1-2:68-77

21.   Вергиева Т, П Теохаров, Х Зайков. Оценка на ефекта на експозиция на
пестициди върху именния отговор.Българско Списание за Обществено Здраве,
2010, 4: 32-41

22.  Гачева Н, В Войнова, Р Вачева, П Теохаров.Защита медицинския персонал с
хептит В имунизация: анализ на серологични  иепидемиологични данни  от МБАЛ
в страната. Нозокомиални инфекции, 2010, 1-2:54-57

23. Кevokyan А, P Teoharov, N Petrova et al. Immune response and immunologic memory
in medical personnel vaccinated with hepatitis B vaccine. Folia Medica, 2011, 53,3: 32-
38

24.  Кеворкян А.,  Н. Петрова, И. Балтаджиев, О. Бойкинова, П. Теохаров. Имунен
отговор и имунна памет при деца  5  до 15 години след имунизация  с хепатит В
ваксина. Педиатрия. 2011, бр.3, 30-34

25. Е Маркова, П Теохаров. Хепатит С вирусна  и HIV коинфекция: епидемиология,
диагоноза и клетъчно взаимодействие. Медицински преглед, детски
иинфекциозни болести 2011, бр.2, 38-4

26. Markova E, I Aleksiev I,L Raramacheva, P Teoharov.Correleayion  of the hepatitis B
susface antigen ( HBsAg)  levels  with HBV DNA concentration in patients with HBV
infection.  Probl o Inf and Parasit Dis, 2012, 40 (2): 20-24

VI. Участия в международни конгреси, конференции  с научни съобщения
във връзка с дисертационната тема.



76

1. N Popivanova, P Teocharov. Viral  hepatitis  D  (HDV)-  natural  course  and
complication. X International Congress of Liver Diseases. October 19-21, 1995,
Basel, Switzerland

2. P Draganov, P Teoharov, T Dimitrova. Epidemiological studies of viral hepatitis in
Bulgaria. X International Congress of Liver Diseases. October 19-21, 1995, Basel,
Switzerland

3. V.Nikolova,P Teoharov,S Popova. Clinical and epidemiological aspects of acute viral
hepatitis C. X International Congress of Liver Diseases. October 19-21, 1995, Basel,
Switzerland

4. P Teoharov,  P  Draganov,  T  Dimitrova  et  al.  Hepatitis  C  virus  infection  among
hemodialysis patients and hospital employees in Bulgaria. X International Congress
of Liver Diseases. October 19-21, 1995, Basel, Switzerland

5. M Ticholova, P Teoharov. First cases of hepatitis E  in Bulgaria.7th European
Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. March,26-30,1995,
Vienna, Austria

6. P.Teharov,P.Draganov,R.Ivanova. Evidence for Hepatitis E in Bulgaria.1 10th

International Congres of Virology. August 11-16, 1996, Jerusalem,Israel,
7. P.Kamenova,P Teoharov, Seroprevalence of antibodies to hepatitis C virus in

hemodialysis hospital personel in Bulgaria,10th International Congres of Virology,
August 11-16, 1996,Jerusalem,Israel

8. T.Dimitrova,P.Draganov,P.Teoharov. A study on the post-transfusion
hepatitis.New trends in Hepatology, August 11-16, 1996,St. Peterburg, Russia

9. P Teoharov, A Mwendisova, R Ivanova.  Detection of hepatitis B virus markers in the
serum of hep.B surfase antigen negative patients with cirrhosis.  Inaugural meeting.
European Society for Clinical Virology. September,7-10,1996, Bologna,Italy

10. A.Andonov,P.Teoharov, Sequence analysis of naturally occurring novel hepatitis B
virus isolat from HbsAg negative patient with chronic liver disease. 10th International
symposium of Viral Hepatitis and Liver Diseases. Apri l9-13. 2000, Atlanta ,USA

11. Kojouharova, PTeoharov, N Vladimirova et all, Seroepidemiological study on
hepatitis B infection prevalence in Bulgaria.12th European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases. Clinical Microbiology and Infection 2002, vol
8, suppl.1:305-06

12. B  Petrunov,   М Kojouharova, P Teoharov  et  all  .  EU  Project  Interreg  II:
Seroepidemiology study on hepatitis C and B viral Infection prevalence in Bulgaria
and northern Greece. Biennial Meeting of IASL, April 15-16, 2002, J of Hepatology,
2002, vol36 Supp l:138-39

13. P Teoharov,I Pavlov. Genetic diversity of hepatitis C virus among Bulgarian
injecting drug users with hepatitis. Еmerging and re-emerging infectious diseases in
Central and Eastern Europe.  September 21-24, 2009.Sofia, Bulgaria

14. P. Teoharov ,  I.  Pavlov   (Sofia,  BG) P2025 Genetic diversity of hepatitis C virus
among Bulgarian injecting drug users with hepatitis C.European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases. May16-19, 2009 ,Helsinki, Finland

15. Kevorkyan, P. Teoharov, N. Petrova,Y. Stoilova, A. Plachkova, N. Angelova
Carriers of hepatitis B  among medical personnel and protection by vaccine Second
Bulgarian-Greek Scintific Conference- Public health and care in Greece and
Bulgaria: the challenge of the Crose-border collaboration, Ocober,8-10.10. 2010
Plovdiv,Bulgaria

16. N. Gatcheva, P. Teoharov, V. Voynova-Georgieva, R.Vatcheva-Dobrevska, and
study team    Hepatitis B vaccination coverage among Bulgarian healthcare personal:



77

parallel epidemiological and serological surveys. XLV International scientific
meeting. September, 27-30, 2011 Nis, Serbia

VII. Участие в конгреси, конференции и симпозиуми с научни съобщения
във връзка с дисертационната тема   в страната.

1. П Драганов, П Теохаров, В Лилянова идр. Серолого-епидемиологични
проучавния при болни от  вирусени хепатити.  VII  Конгрес по заразни  и
паразитни болести. Велинград , 1992

2. М Димитрова, В Цанева, П Теохаров. Клинично протичане  и  изход при
вирусен Делта хепатит .VII Конгрес по заразни  и паразитни болести.
Велинград , 1992

3. П Теохаров,   П Драганов Р Иванова  и др.Разпространение  на HCV
инфекцията  при болни с вирусен хепатит. VII Конгрес по заразни и
паразитни болести. Велинград , 1992

4.  Popivanova P, P Teoharov, M Trunkova .Hepatitis B virus in association with
hepatitis D virus, resulting in chronic active hepatitis among individual with HLA
18. Eight Congress of the Microbiologists in Bulgaria, 21-23.10 1993, Varna

5. А Андонов, М Теохарова, П Драганов, П Теохаров. Корелация на резултатите
от едногодишно наблюдение върху имунологичния ефект на рекомбинатна
Хепатит В ваксина  при новородени деца от майки положителни за  HBsAg.
Медицина на катастрофите- I  научна конференция на  ВМА,433-335 1995
София

6. Коларски  В , Д Петрова Е Наумова, П Теохаров и др. Системен и локален
имунен отговор при болни с алкохолна чернадробна цироза в Зависимост от
инфекция с  хепатит С вирус (HCV). Сезми Национален конгрес по
гастроентерология,  25-28.11.1998, София

7. П.Теохаров, М КожухароваА Мендизова ,А Андонов.Маркери на хепатитни
вируси  при пациенти с цироза.VII Национален Семинар по проблемите на
имунодиагностиката в областта на инфектологията. 23-24.11, 2000

8. Кожухарова, П Теохаров, Н. Владимирова  и др. Сероепидемиологично
проучване върху разпространението на Хепатит В вирусната инфекция в
България.  Десети конгрес по микробиология в България. Октомври 9-12, 2002
Пловдив

9. P Teoharov, A Sakarev. Chronic viral hepatitis-etiology and diagnosis. Days of
virology in Bulgaria.Biotechnol. & Biotechnol. Eq. Suppl.  2004 ,18 (3): 64

10. П Теохаров. Молекулярни методи  при Хепатит С вирусна инфекция.  IV
Национален конгрес по клинична микробиология. Пловдив, 6-8.04. 2006

11. Р Комитова, П Петров, В Лилянова, П Теохаров. Взрив от хепатит А в район
пострадал от наводнение.IVНационален конгрес по клинична микробиология.
Пловдив, 6-8.04,2006

12. П Теохаров Особенности  при специфичната лабораторна диагносдтика на
хепатит А вирусната инфекция.V Национален конгрес по клинична
микробиология. Пловдив 19-22.04, 2007

13. П Теохаров. Етилогия и диагностика на вирусните хепатити- достижения и
проблеми.Трета международна конференция:
Бактериални, вирусни  и паразитни    инфекции в човешката и ветеринарна
медицина, София 15-16. 06.2007



78

14. П Теохаров Първоначални данни за генотипно разпределение на НCV при
лица с наркотична зависимост VI Национален конгрес по клинична
микробиология.   Пловдив 3-6.04. 2008

15. P Teoharov. Viral hepatitis- Diagnostic aspect. Second Congress of Virology, 28-
31 May, 2008, Sofia

16. П Теохаров, П Петров, А Андонов, Р Иванова Специфична лабораторна
диагностика на хепатит А вирусна инфекция.. XV Семинар с международно
участие.Развитие и проблеми в областта на лабораторната диагностика. 12-
14.11, 2008

17. П Теохаров. Откриване  и количествена характеристика на anti-HBcIgM-
маркер на остра хепатит В вирусна инфекция при пациенти с хронична форма
на същатата инфекция.  VII Национален конгрес по клинична микробиология
и инфектология. Велико-Търново, 08-10.05,2009

18. В.  Н Гачева,  В Войнова П Теохаров. Риск от заразяване и защитеност на
медицинския персонал по отношение на вирусен хепатит тип В. VII
Национален конгрес по клинична микробиология и инфектология. Велико-
Търново, 08-10.05. 2009

19. P Teoharov, I Pavlov Genetic diversity of hepatitis C virus among Bulgarian
injecting drug users with    hepatitis С.12-ти Конгрес по микробиология Юндола
Октомври, 11-14,2010

20. П Теохаров. Остра хепатит С вирусна инфекция- диагностични проблеми. 8-
ми Национален конгрес по клинична микролиология и инфекциозни болести,
Пловдив,22-25, Април 2010г.

21. П Теохаров. Лабораторна диагоностика  на остра Хепатит С вирусна
инфекциа XVII  Семинар с международно участие. Актуални проблеми в
областта на лабораторната диагностика  25-17,11, 2010

22. П Теохаров, А Кеворкян, Н Гачева Имунен отговор при ваксинация срещу
хепатит тип В. Трета национална конференция по превантивна
медицина.Слънчев бряг,07-09.09, 2011 г.

23. П. Теохаров, А. Кеворкян, И. Павлов, В. Андонов, И. Балтаджиев. Генотипно
разпределение на хепатитния В вирус при пациенти с хепатит тип В. IX
Национален Конгрес по Клинична Микробиология и Инфекции. Българската
асоциация на Микробиолозите.  Пловдив 28-30 април 2011 г.

24. П. Теохаров, А Кеворкян, И Стоилова,Н Гачева. Ваксинация срещу хепатит
тип В-именен отговор и имунна памет. 10-ти Национален конгрес по
клинична микробиология и инфекции. Пловдив 26-28, Април, 2012г

25.  E. Markova, I Alexiev,A Kevorkyan, P Teoharov. Determination  of  hepatitis  C
viral load by Tag-man PCR in in HIV-HCV coinfected  persons. Thrid workshop
on experimental model and methods in biomedical research. Bulgarian Academy of
Sciences Sofia 23-25, April, 2012

26. P. Teoharov,  A  Kevorkian.  Genotype  distribution  of   HBV  and   HCV  among
patients with viral hepatitis   in Bulgaria. Third congress of Virology. Bulgarian
Academy of Sciences. Sofia, 25-27, Octoberl, 2012

27. П Теохаров, Т Червенякова ,Г Горанова, Е Маркова. Не-а, Не С вирусни
хепатити –Хепатит Е вирусна инфекция. XI-ти Национален конгрес по
инфекциозни болести. София, Октомври, 11-13,2012

28.  М Пишмишева, П Теохаров. Клинично протичане на  на остър хепатит Е-
case report XI-ти Национален конгрес по инфекциозни болести София
Октомври, 11-13, 2012



79

29. Кеворкян А П Теохаров Й Стоилова. Епидемиологична  и имунологична
ефективност на ваксината  против хепатит  В. Първи национален конгрес по
превантивна медицина 04.-07.09, Кърджали,2012

30. П Теохаров,  Н Владимирова. Вируси причиняващи  инфекция на черния
дроб- етиология  испецифична диагностика. Първи национален конгрес по
превантивна медицина 04.-07.09. 2012,  Кърджали.

31. П. Теохаров, Е Маркова, Т Червенякова,Г Горанова,А Андонов.. Хепатит Е
вирусна инфекция- дял от острите  не-А не С вирусни хепатити (NANCVH) и
генотипно разпределение в България. 11-ти Национален конгрес по клинична
микробиология и инфекции. София 09-11. Май 2013г.

32. Е Маркова,  И Алексиев, Л Карамачева, П Теохаров.  Елиминиране на  HBV
инфекцията  при  неактивно носителство на  HBV-  серологични  и
молекулярно-генетични изследвания.11-ти Национален конгрес по клинична
микробиология и инфекции. София, 09-11, Май, 2013г.

33. А Кеворкян,  Р Райчева, Й Стоилова,П Теохаров. Имунизация на студенти  с
комбинирана  ваксина срещу хепатит тип А и тип В- мотивация  и имунен
отговор. 11-ти Национален конгрес по клинична микробиология и инфекции.
София 09-11, Май,2013г.

НАУЧНИ  ПРОЕКТИ  ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД (външно
финансиране)

1. Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция – EU
PROJECT INTERREG II-  Seroepidemiology Study of Hepatitis C and B Viral Infection
Prevalence in Bulgaria and Northern Greece. B Petrunov, M Kojouharova, P Teoharov, G
Zacharakis et al. 1999-2001. Финансиране- EU,  ръководител от българска страна  проф.
Б Петрунов

2.  QLKL-CT-2000-00542” European Sero-Epidemiology Network 2 (ESEN 2), 2001- 2004,
Principal coordinator RG Pebody, Communicable Disease Surveilance Centre, London, UK,
Финансиране- EU, Ръководител  от българска страна, Н Гачева,участници П
Теохаров,М Кожухарова.

3.  Генотипна характеристика на HCV сред инжекционно употребяващи наркотични
вещества. 2007-2008 г.Национален център по наркомании, НЦЗПБ. Финансиране- EU/
EMCDDA, участници  от българска страна, В Богданова, П Теохаров и др.

4. Токсикологична оценка на имунната функция на работещи с професионална
експозиция на пестициди –EUROPIT QLRT-2001-00211,Финансиране-EU,  Ръководител
от българска страна, Х Зайков,участници П Теохаров , Т Вергиева  и др.

5. Разпространение, съвременна епидемиологична характеристика и молекулярно-
генетични маркери на хепатит В вирусната инфекция в Пловдивска област. 2009-2011 г.
Финансиране- Фонд за научни изследвания МУ Пловдив, Ръководител Й Стоилова,
участници А Кеворкян, П Теохаров и др.


	Интерес представлява епидемиологичната анамнеза на изследваните лица - само 11.9% (8/67) от anti-HЕV-IgG(+) и само 20% (2/10) от тези, които са едновременно anti-HЕV-IgМ(+) и anti-HЕV-IgG(+) съобщават за прекарана хепатитна инфекция в миналото. Това потвърждава една клинична особеност на вирусните хепатити, която е особено изразена при HЕV инфекцията - преобладаване на аниктерните форми, които обичайно остават неразпознати. Смята се, че генотипове 3 и 4 на HЕV  са много по-малко вирулентни в сравнение с другите два генотипа, поради което съотношението асимтомна инфекция   спрямо остра симптомна е ≥ 100: 1 и обяснява, защо генотипове 3 и 4 не водят до епидемични взривове .

