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13.1. Mediterranean Spotted Fever in Children in the Pazardjik region, South Bulgaria. 

Pishmisheva M, Stoycheva M, Vatev N, Semerdjieva M. The Pediatric Infectious Diseases 

Journal. 2014; 33(5):542-44. IF: 2.55. doi: 10.1097/INF.0000000000000217    (15 т.) 

Марсилска треска при деца в област Пазарджик, Южна България 

Резюме: 

Целта на настоящата работа беше да се анализират клиничните характеристики на 

съвременната Марсилска треска при деца и да се сравни с клиничната характеристика 

при възрастни. Проучването обхваща 257 деца. Най-чести симптоми при децата бяха 

остро начало, температура, обрив, “tache noire”, подуване на лимфните възлин и 

увеличение на черния дроб и слезката. 

Ключови думи: Марсилска треска, деца клинично протичане 

 Abstract: The objective of the present study was to analyze the clinical pattern of 

contemporary Mediterranean spotted fever in children and to compare it with the clinical pattern 

in adults. The research involved 257 children. The more common symptoms in children were 

severe onset, fever, rash, “tache noire,” swelling of lymph nodes and enlarged liver or spleen. 

Key Words: Mediterranean spotted fever, children, clinical course 

 

 

 

 

 

 



13.2. Fatal Outcome of Coinfection of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever and Malaria. Iva 

Christova, Andrei Petrov, Anna Papa, Dimitar Vutchev, Nikolay Kalvatchev, Nikolay Vatev, 

and Mariana Stoycheva. Japanese Journal of Infectious Diseases. 2015; 68: 131–134. IF: 1.2. 

DOI https://doi.org/10.7883/yoken.JJID.2014.106     (8.5 т.)  

 

Фатален изход на ко-инфекция с Кримска-Конго хеморагична треска и малария 

 

Резюме:  

В статията представяме случай на български пациент с внесена малария falciparum, която 

се прояви 6 дни след завръщането му в България и беше усложнена с кървава диария 2 

дни по-късно. Кръвната натривка откри висока паразитемия с ануларни форми и 

гаметоцити от Plasmodium falciparum. В допълнение РНК на вируса на Кримска-Конго 

хеморагична треска беше доказан в кръвна проба с real-time reverse transcription (RT)-

PCR и nested RT-PCR. Беше намерено, че получената секвенция е свързана с Европа 1 

произход, близък до други български щамове. Трябва да отбележим, че двете инфекции 

могат да се проявят с много подобни симптоми, които са трудни за разграничаване.  

 

 

 

Abstract:  
Here, we report a case of a Bulgarian patient with imported falciparum malaria that manifested 

6 days after his arrival in Bulgaria, which was complicated by bloody diarrhea 2 days later. 

Blood smear revealed high parasitemia, with annular forms and gametocytes of Plasmodium 

falciparum. In addition, RNA of the Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) virus was 

detected in the blood sample by real-time reverse transcription (RT)-PCR and nested RT-PCR. 

The obtained sequence was found to be clustered within the Europe 1 lineage close to the other 

Bulgarian strains. Notably, the two infectious diseases may appear with many similar symptoms 

that are difficult to distinguish.  
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13.3. Clinical aspects of Hantavirus infections in Bulgaria. Christova I, Pishmisheva M,   

Trifonova I, Vatev N, Stoycheva M, Tiholova M, Igova D, Baev M, Karagyaurova R, 

Prokopova U. Wiener Klinische Wochenschrift. 2017; (15-16): 572-578. ИФ: 1.003. 

doi:10.1007/s00508-017-1174-2.   (6 т.)  

Клинични аспекти на Хантавирусните инфекции в България 

 

Резюме 

Въведение: Хантавирусите причиняват две различни заболявания при хората: 

хеморагична треска с бъбречен синдром (ХТБС) в Азия и Европа и хантавирусен 

пулмонарен синдром (ХПС) в Америка. В Европа, основно Puumala, Dobrava и Seoul 

вирусите причиняват ХТБС. Общо 23 случаи с ХТБС бяха регистрирани в България за 2-

годишен период – 2013/2014. Целта на проучването беше да се представят 

епидемиологията, клиничното протичане и лабораторните отклонения при тези 

пациенти.  

Методи: Пациентите с ХТБС бяха диагностицирани използвайки PCR, ELISA и 

имуноблот тестове. 

Резултати: Dobrava-Belgrade вируса (DOBV) беше открит като етиологичен агент при 

16 (69.6%) пациенти и Puumala вируса (PUUV) - при 7 (30.4%). Всички 23 пациенти бяха 

мъже на възраст 22–66 години, от които 6 (26.1%) болни бяха от региони в северна и 

западна България, за които преди се мислеше, че не са ендемични. Пациентите с ХТБС, 

независимо от инфектиращия хантавирус, бяха с остра бъбречна недостатъчност, 

астения и по-слабо изявен хеморагичен синдром. Болните с DOBV инфекция бяха с по-

добре изразена артромиалгия, силно главоболие, тежка или средно тежка 

астеноадинамия, абдоминална болка, повръщане, хипотензия, неврологични 

разстройства, както и уголемяване на бъбреците, левкопения и високи нива на кръвен 

креатинин, изискващи хемодиализа по-често и и за по-дълъг период от време, отколкото 

пациентите с PUUV инфекция. 

Изводи: Представените данни извършват за първи път сравнителен анализ на 

епидемиологичните характеристики, клиничното протичане и лабораторните промени, 

настъпващи при DOBV и PUUV инфекции в България. 

Ключови думи: Хантавируси, Puumala virus, Dobrava-Belgrade virus, бъбречна 

недостатъчност, хеморагична треска с бъбречен синдром  

 

Summary 

Background. Hantaviruses cause two distinct human diseases: hemorrhagic fever with renal 

syndrome (HFRS) in Asia and Europe and hantavirus pulmonary syndrome (HPS) in America. 

In Europe, mainly Puumala, Dobrava and Seoul viruses cause HFRS. A total of 23 cases of 

HFRS were detected in Bulgaria over a 2-year period 2013–2014. The aim of the study was to 

present epidemiology, clinical manifestations and laboratory findings of these patients. 

Methods. Patients with HFRS were diagnosed using PCR, ELISA and immunoblotting tests. 

Results. Dobrava-Belgrade virus (DOBV) was revealed as etiological agent in 16 (69.6%) 

patients and Puumala virus (PUUV) in 7 (30.4%) patients. All 23 patients were men aged 22–

66 years of which 6 (26.1%) patients originated from regions in northern and western Bulgaria 

previously thought to be non-endemic. Patients with HFRS, despite the infecting hantavirus, 

manifested acute renal failure, asthenia and less pronounced hemorrhagic syndrome. Patients 

with DOBV infection were much more likely to present with arthromyalgia, severe headache, 

severe to moderately severe asthenoadynamia, abdominal pain, vomiting, hypotension, nervous 

system disorders as well as kidney enlargement, leucopenia and higher levels of blood 



creatinine, requiring hemodialysis procedures more often and for a longer period of time than 

patients with PUUV infection. 

Conclusions. The present report describes for the first time comparative analysis of 

epidemiological features, clinical manifestations and laboratory findings of DOBV and PUUV 

infections in Bulgaria. 

Key words: Puumala virus, Dobrava-Belgrade virus, Renal failure, Hemorrhagic fever with 

renal syndrome, Hantavirus.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.4. Hepatitis A in Plovdiv region, 2007-2012. Vatev N, Petrov А, Тroiancheva М, Stoychevа 

М, Pishmisheva M. Problems of Infectious and Parasitic Diseases. 2012; 40(2):36-38.   (12 т.) 

 

Хепатит А в област Пловдив, 2007-2012 

Резюме: 

Въведение: Вирусният хепатит А е инфекциозна болест с една от най-високата 

заболяемост в България. В средата на 90-те години на миналия век бяха лицензирани 

високо ефективни ваксини за предпазване от заболяването. Много страни въведоха тези 

ваксини в рутинната практика и това доведе до значително снижение на заболяемостта. 

Тази ваксина все още не е включена в имунизационния календар на България и поради 

това заболяемостта от хепатит А в България е най-висока в сравнение с останалите 

страни, членки на Европейския Съюз. Целта на проучването е да се извърши клиничен 

и епидемиологичен анализ на случаите с хепатит А, възникнали в Пловдивска област за 

периода 2007-2012.  

Материали и методи: Бяха проучени общо 2 427 пациенти с хепатит А. При всички 

случаи диагнозата беше потвърдена с положителен тест за anti-HAV 

IgM. Бяха използвани комплексния метод на епидемиологично проучване, рутинни 

клинични, биохимични и лабораторни методи. 

Резултати: За периода 2007-2012 възникнаха 2 427 доказани случаи с хепатит A. 

Заболяемостта през годините варираше от 2.98/100 000 до 173.58/100000. Средната 

годишна заболяемост за целия период беше 57.77/100 000; най-ниска беше през 2009, а 

най-висока – през 2011. Най-висок процент случаи и най-висока заболяемост беше 

регистрирана при възрастовата група от 5-9 години (297.24/100 000). През периода на 

проучването възникнаха 17 епидемични взрива, съответно: 2007 – 5; 2010 – 4; 2011 – 4 и 

2012 - 4. Клинично заболяванията протекоха предимно с лека и средно тежка форма. 

Беше установено относително нарастване на случаите със средно тежка форма, в 

сравнение с леките. Изводи: 1. Вирусният хепатит А запазва своето епидемично-

ендемично разпространение в България. 2. Заболяемостта от хепатит А в Пловдивска 

област (както и в цяла Булгария) остава все още висока. 3. Считаме за уместно 

въвеждането на ваксината против хепатит А в България като рутинна.  

Ключови думи: хепатит А, заболяемост, имунопрофилактика  

 

Abstract: 

Introduction: Viral hepatitis А is an infectious disease showing one of the highest levels of 

incidence rate in Bulgaria. In the mid nineties of the previous century several highly effective 

vaccines for protection against the disease were licensed. Many countries have introduced these 

vaccines as a routine practice and thus managed to achieve significant decrease in the incidence. 

This vaccine is not yet included in the immunization calendar of Bulgaria and this is the reason 

why the morbidity of hepatitis A in Bulgaria has the highest rate compared to other European 

Union member countries. The aim of the study is to conduct a clinical and epidemiological 

analysis of hepatitis А cases in Plovdiv region for the period 2007-2012. Materials and 

methods: A total of 2 427 patients with hepatitis А were studied in the research. In all cases 



the diagnosis was confirmed with a positive test for anti-HAV IgM. The complex method of 

epidemiological research, routine clinical, biochemical and laboratory methods have been used. 

Results: For the period 2007-2012, 2 427 confirmed cases of hepatitis A occurred. The 

incidence rate during the years ranged from 2.98/100 000 to 173.58/100 000. The average 

yearly incidence for the entire period was 57.77/100 000, the lowest rate was in 2009, and the 

highest – in 2011. The highest percentage of cases and the highest incidence were observed for 

the age group 5-9 years (297.24/100 000). During the research period 17 epidemic outbreaks 

were registered, respectively: 2007 – 5; 2010 – 4; 2011 – 4 and 2012 - 4. Clinically the course 

of the disease remained predominantly mild or moderate. Relative increase of cases in a 

moderate course was established as compared to these in the mild forms. Conclusions: 1.Viral 

hepatitis А maintains its epidemic endemic occurrence in Bulgaria. 2. The incidence of hepatitis 

A in Plovdiv region (as well as in Bulgaria) remains still at a high level. 3. We find appropriate 

the introduction of a routine immunization against the disease. 

Key words: hepatitis A, incidence rate, immune prophylaxis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.5. Opportunistic and Co-infections in HIV Positive Patients at the Clinic of Infectious 

Diseases, “ST. George” University Hospital, Plovdiv. Georgieva V, Vatev N, Petrov A, 

Stoycheva M. Problems of Infectious and Parasitic Diseases.  2012; 40(2):33-35.   (12 т.) 

Опортюнистични и ко-инфекции при пациенти с ХИВ в клиника по Инфекциозни 

болести, Университетска болница „Св. Георги“, Пловдив 

Резюме: 

Цел: Да се определи типа и честотата на опортюнистичните и ко-инфекциите при HIV 

положителни пациенти, както и тяхната връзка със степента на имунен дефицит.  

Методи: Проучването включва 170 пациенти с доказана HIV инфекция- 146 мъже и 24 

жени. Те бяха разделени в 3 групи: стадий A- 16; стадий B- 104; стадий C- 50. Използвани 

бяха методите на клинично наблюдение, лабораторен и микробиологичен анализ. При 

всички пациенти HIV инфекцията беше доказана със съвременни диагностични методи 

(ELISA, Western-Blot, PCR, цитометрия). Резултати: Опортюнистичните инфекции при 

HIV положителни пациенти бяха: кандидиаза – 32 (4 - стадий A; 8 - стадий B; 20 - стадий 

C); пневмоцистна пневмония - 14 пациенти (стадий C); туберкулоза – 8 (1 – стадий B; 7 

- стадий C); HHV8 – 2 пациенти – и двамата в стадий C; 1 пациент със салмонелен сепсис; 

1 пациент с токсоплазмен менингит. Ко-инфекциите с хепатотропни вируси бяха: 110 

пациенти (64.7%) инфектирани с хепатит С; 23 пациенти инфектирани с хепатит B; 15 

пациенти бяха положителни едновременно за хепатит B и C. Интравенозните наркомани 

в тези групи бяха съответно 68%; 65.21% и 80%. Изводи: Най-честита опортюнистични 

инфекции бяха кандидиаза (18.8%) и пневмоцистна пневмония (8.2%). Най-честата ко-

инфекция беше хепатит C. Ко-инфекциите с хепатотропни вируси корелират с механизма 

на предаване. Венозните наркомани са много високо рискова група.  

Ключови думи: HIV, AIDS, опортюнистични инфекции, ко-инфекции.  

 

Abstract: 

Objective: to be determined the type and frequency of the opportunistic and coinfections in 

HIV positive patients as well as their connection with the degree of the immune deficiency. 

Methods: the study included 170 patients with verified HIV infection- 146 men and 24 women. 

They were seperated in 3 groups: stage A- 16; stage B- 104; stage C- 50. The used methods are 

clinical observation, laboratory and microbiological analysis. In all patients HIV was confirmed 

by present diagnostic methods ( ELISA, Western-Blot, PCR, flow cytometry). Results: The 

opportunistic infections in HIV positive patients were: candidiasis - 32 ( 4 - stage A; 8 - stage 

B; 20 - stage C); pneumocystis pneumonia - 14 patients (stage C); tuberculosis – 8 ( 1 – stage 

B; 7 - stage C); HHV8 – 2 patients- both of them in stage C; 1 patient with salmonella sepsis; 

1 patient with toxoplasma meningitis. Coinfections with hepatotropic viruses: 110 patients 

(64.7%) infected with hepatitis C ; 23 patients infected with hepatitis B; 15 patients were 

positive for both hepatitis B and C. Intravenous drug users in these groups were 68%; 65.21% 

and 80% respectively. Conclusions: The most common opportunistic infections are candidiasis 

(18.8%) and pneumocystis pneumonia (8.2%). The most common coinfection is hepatitis C. 

Coinfections with hepatotropic viruses correlate with the mechanism of transmission. The 

intravenous drug users are at a very high risk. 

Key words: HIV, AIDS, opportunistic infections, coinfections.  



13.6. Clinical forms of Hepatitis A in different age groups – analysis for two-year period, 2011-

2012. Pishmisheva M, Vatev N, Stoycheva M. Problems of Infectious and Parasitic Diseases. 

2013; 41(2):18-23.   (20 т.).    

 

Клинични форми на хепатит А при различни възрастови групи – анализ за две 

годишен период, 2011-2012 

Резюме:  

Въведение: Хепатит А е ентерално предавана инфекция, показваща големи различия в 

епидемиологията между страните с различно социално-икинимическо развитие и между 

отделните социални групи в рамките на една държава. Заболяването е актуален здравен 

проблем за България, тъй като заболяемостта в страната е най-висока в Европейския 

Съюз. Клиничното протичане на хепатит А варира от асимптомни до фулминантни 

форми, а това зависи от много фактори, един от които е втзрастта. Целта на 

проучването е да се проучат особеностите в протичането на хепатит А в различни 

възрастови групи. Материали и методи: За периода 2011-2012 г. в Инфекциозно 

отделение на МБАЛ – Пазарджикбяха лекувани 325 пациенти с доказан остър хепатит А. 

Серологично заболяването беше потвърдено с доказване на anti-HAV IgM  в серума на 

болните с ELISA. Използвани бяха методите на клинично наблюдение, параклинични 

изследвания, инструментални изследвания и епидемиологично проучване. Резултати: 

От лекуваните в отделението 325 болни, 202 (62.15%) бяха деца до 18 години,  а 

останалите 123 (37.85%) - възрастни. Най-голям беше броят на децата от 3-7 години -104 

(32%), а най-малък – на възрастните над 60 г. - 6 (1.8%). Отчетено беше нарастване на 

възрастта в по-големите възрастови групи. От 202 лекувани в отделението деца, 140 

(69.3%) бяха от ромски произход. За разлика, при възрастните от 123 с остър хепатит А, 

само 10 (8.2%) бяха роми, а останалите 113 (91.8%) живееха в квартали с добри хигиенни 

условия. Клинични прояви: Астено-адинамия при деца наблюдавахме сравнително по-

рядко - 84 (41.6%), а при възрастни – в 104 (84.5%) от случаите. Средното покачване на 

общия билирубин при децата беше много по-ниско от това при възрастните. Идентични 

резултати бяха получени за цитолитичните ензими (АЛТ и АСТ). При всички пациенти 

беше извършено ултразвуково изследване на коремни органи, което показа повече 

патологични находки при възрастните, отколкото при децата. Средният болничен 

престой при децата беше 5.2 дни, а при възрастните – 7.9 дни. Изводи: Острият хепатит 

А остава здравен проблем в България. Ромите боледуват предимно в детска възраст, а 

другите етноси – в зряла. При децата преобладават леки форми, болничният престой е 

кратък. Възрастните имат изразени клинични симптоми, заболяването най-чессто 

протича като иктерна форма и в сравнение с децата субективните оплаквания, 

параклиничните отклонения, средният болничен престой и реконвалесцентният период 

са по-продължителни.  

Ключови думи: хепатит А, клинични форми, възрастови групи  

 



Abstract: 

Introduction: Hepatitis A is a fecal-oral transmitted disease demonstrating great differences in 

its epidemiology among countries with varying social and economic development as well as  

among the social groups within a single country. The disease is a topical health issue for 

Bulgaria as the morbidity in the country is the highest in the Europe Union. The clinical course 

of Hepatitis A varies from asymptomatic to fulminant forms and that depends on a number of 

factors, age being one of them. The objective of the study is to compare the specifics of the 

clinical course of Hepatitis A in different age groups. Materials and methods: From 

01.01.2011 to 31.12.2012, 325 patients with confirmed acute hepatitis A were treated at the 

Infectious Diseases Ward of the Multi-profile Hospital for Active Treatment – Pazarzhik. 

Serologically the disease was confirmed with the presence of anti HAV IgM in the patients’ 

serums (ELISA). The used methods included clinical observation, paraclinical tests, 

instrumental testing and epidemiologic surveillance. Results: From 325 patients treated in the 

ward, 202 (62.15%) were children up to the age of 18 and the remaining 123 (37.85%) were 

adults. The largest number of the diseased were children, aged 3-7 years – 104 (32%) and the 

smallest – patients, elderly than 60 years – 6 (1.8%). A rise in morbidity was observed in the 

older age groups. Among 202 children treated in the ward, 140 (69.3%) were of Roma origin. 

In contrast, among the adults, from 123 patients with acute Hepatitis A, only 10 (8.2%) were 

Romani, while the rest 113 (91.8%) lived in neighbourhoods with good hygienic conditions. 

Clinical manifestations (symptoms and signs): Astheno-adynamia among the children was 

observed more rarely – in 84 (41.6%) cases, while among the adults the number was 104 

(84.5%) cases. The average increase of the total bilirubin among the children was much lower 

than that among the adults. The results obtained were identical in relation to the cytological 

enzymes (ALT and AST). Among all patients ultrasound examination of the abdominal organs 

was performed which demonstrated more pathological findings among the adults compared to 

the children. The average hospital stay among children was 5.2 days and for the adults it was 

7.9 days. Conclusions: Among the children the lighter forms prevailed and the stay in hospital 

was shorter. The adults have expressed clinical symptoms; the disease most often progressed 

as an icteric form and compared to the children the subjective complaints, paraclinical 

abnormalities, the average hospital stay and the convalescence period were more prolonged. 

Acute viral hepatitis A remains a health problem in Bulgaria. The Roma population gets the 

disease primarily during their childhood years while the other ethnic groups get sick in their 

adult years.  

Key words: hepatitis A, clinical form, age groups  

    

 

 

 

 



13.7. Hepatitis B and hepatitis C as co-infections in patients with HIV/AIDS. Petrov A, 

Stoycheva M, Vatev N, Georgieva V, Atanasova M, Semerdjieva M, Gardjeva P. Problems of 

Infectious and Parasitic Diseases.  2015; 43(1):32-38.    (8.5 т.)  

Хепатит В и хепатит С като ко-инфекции при пациенти с ХИВ/СПИН 

Резюме: 

Въведение: Една трета от пациентите с HIV/AIDS са ко-инфектирани с хепатотропни 

вируси /HBV, HCV/. При интравенозните наркомани процентът достига 60%-90%. HIV 

(+) пациенти са с много по-висок риск за развитие на чернодробна недостатъчност и 

смърт. Цел на настиящото проучване е да се извърши клинико-епидемиологичен анализ 

на пациенти с HIV/AIDS, ко-инфектирани с HBV и HCV и анализ на корелационните 

връзки между степента на имуносупресия и степента на чернодробното увреждане. 

Материали и методи: Проучването включва 86 пациенти с HIV/AIDS, мониторирани в 

Клиника по Инфекциозни болести и паразитология, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, през 

периода януари 2010 – май 2014, при които е установена ко-инфекция с HBV и HCV. 

Използвани са методите на епидемиологично проучване, клинично наблюдение и 

лабораторни тестове. За определяне на CD4 и VL са използвани флоуцитометрия и PCR.  

Резултати и обсъждане: В периода на наблюдение в Клиниката по Инфекциозни 

болести бяха мониторирани 164 HIV (+) пациенти. От тях 86 (80 мъже и 6 жени) бяха ко-

инфектирани с хепатотропни вируси (54.2%). Шест бяха само с HBV; с HBV+HCV – 14; 

само с HCV - 66 (39.0%). Всички ко-инфектирани бяха наркозависими. Беше установена 

отчетлива корелация между броя на CD4 и VL и тежестта на чернодробното увреждане 

и повишена трансаминазна активност. Честотата на хоспитализация е в пъти по-висока 

при болните с ко-инфекции. Смъртните случаи при болните със СПИН за периода януари 

2010 – май 2014 бяха 31, от които 29 инфектирани с хепатотропни вируси. Заключение: 

Ко-инфекциите с HBV и HCV се срещат в над 50% от HIV позитивните и допринасят за 

морбидитета, честите хоспитализации и леталитета при тези болни.  

Ключови думи: ко-инфекция, вирусен хепатит, ХИВ/СПИН  

 

ABSTRACT  

Introduction. One third of HIV/AIDS patients are typically co-infected with viral hepatitis B 

and C (HBV and HCV). This rate is even higher, reaching up to 60-90%, in intravenous drug 

users. There is a significant double risk for HIV-positive patients co-infected with hepatitis to 

develop liver failure with lethal outcome. Objective: The aim of the present study was to 

perform clinical and epidemiological analysis of HIV/AIDS patients with hepatotropic virus 

co-infection and also to investigate the correlation between the degree of immune suppression 

and the level of liver damage. Materials and Methods: 86 HIV/AIDS patients co-infected with 

hepatotropic viruses were included in the study. During the period January 2010 - May 2014 

they followed-up at the Clinic of Infectious Diseases and Parasitology, St. George University 

Hospital, Plovdiv subsequently after treatment. Epidemiological analysis and clinical 



monitoring was conducted. Laboratory examinations included 12 different parameters, 

determination of CD4 and viral load (VL). Results: Out of 164 HIV/AIDS patients in total, 86 

(54.2%, 80 men and six women) had hepatitis co-infection. Six patients had HIV/HBV, 14 had 

HIV/HBV/HCV, and 66 were co-infected with HIV/HCV. Hospital admission rates for these 

patients were higher and most of them were drug abusers. A definite correlation was established 

between CD4, VL counts and the degree of liver damage and aminotransferase level. Between 

January 2010 and May 2011 lethal outcome was registered in 31 patients, 29 of whom had co-

existing infection with hepatotropic viruses. Conclusion: Co-infections with HBV and HCV 

among HIV-positive individuals were present in more than 50% of the studied patients. They 

pose an important risk factor for morbidity, frequent hospital admissions and lethality.  

Key words: co-infection, viral hepatitis, HIV/AIDS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.8. Cholestasis syndrome in hepatitis E. Pishmisheva M, Teoharov P, Naseva E, Vatev N, 

Stoycheva M, Velkova D, Ivanov I. Problems of Infectious and Parasitic Diseases. 2016; 

44(2):30-35.   (8.5 т.)  

Холестазен синдром при хепатит Е 

Резюме: Въведение: Хепатит Е е вирусно заболяване с клинични и морфологични 

характеристики на остър хепатит. В ендемичните райони заболяването е важен здравен 

проблем. Нарастването на случаите с автохтонен произход в развитите страни също става 

проблем. Хепатит Е се пеоявява клинично най-често с иктерна форма и субективните 

оплаквания не се отличават от другите вирусни хепатити. Caroli et al. описват за първи 

път холостазна форма при остър вирусен хепатит през 1942. Холостазен синдром е 

наблюдаван при всички типове вирусен хепатит. Според Caroli 80% от случаите с 

интрахепатална холостаза се дължат на хепатит В и С и само 20% на други етиологични 

фактори. HBV, HCV, CMV, EBV могат да причинят сериозна холестаза при 

имунокомпрометирани пациенти, както и при трансплантирани. Те могат да развият 

тежка инфекция, позната като фиброзиращ холостазен хепатит, който може да 

прогресира до чернодробна недостатъчност, ако не се лекува. Подобно на споменатите 

вируси, ентерално предаваните HAV и HEV могат да причинят значителна холестаза при 

имуникимпрометирани лица. Целта на проучването е да се анализират клиничните 

прояви при пациенти с хепатит Е и холостаза. Материали и методи: Деветдесет пациенти 

с хепатит Е бяха лекувани в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Пазарджик за периода 

01.01.2007 – 30.06.2016, като болшинството от тях (83) бяха хоспитализирани между 

01.01.2014 и 30.06.2016. Пациентите бяха мониторирани клинично и отчитайки 

обективните условия, подложени на параклинични и инструментални методи на 

изследване. Диагнозата беше потвърдена в Националната Референтна Лаборатория за 

хепатитни вируси с доказване на anti-HEV IgM и anti-HEV IgG с ELISA метод. 

Резултати: От 90 пациенти с хепатит Е, 25 (27.77%) бяха със симптоми на холостаза. 

Пациентите с холостаза бяха на възраст 40-66 години (средно 58.04). Разпределението по 

пол беше: 20 (80%) мъже и 5 (20%) – жени. Средната възраст на мъжете беше 58.75 

години, а на жените – 55.2. От всички пациенти с холостаза, 23 (92%) имаха 

придружаващи заболявания. Субективните оплаквания на пациентите с хепатит Е (с или 

без холостаза) не се отличаваха от тези на пациентите с други хепатотропни вируси. 

Наблюдавахме следните симптоми: астено-адинамия – при 17 (68%), анорекция – при 13 

(52%), пруритус – при 17 (68%), диспептични симптоми – при 7 (28%). Най-често 

срещани симптоми бяха астено-адинамията и иктера. Пациентите с холостазна форма на 

хепатит Е имаха по-дълъг болничен престой, в сравнение с другите форми, със средна 

продължителност от 20.8 дни. Периодът на реконвалесценция при тях също беше по-

дълъг. Заключение: Както при другите вирусни хепатити, холостаза възниква и при 

хепатит Е. Придружаващите заболявания (диабет, алкохолизъм и др.) вероятно 

допринасят за развитието на холостаза. Хепатит Е с холостазен синдром протича със 

значителни отклонения в биохимичния профил, които персистират по-дълго от 

обикновено и реконвалесцентният период е удължен. Развитието на холостаза е свързано 

с по-дълга хоспитализация и по-скъпо лечение.  



Ключови думи: хепатит Е, холестазен синдром, директен билирубин, секреторни 

ензими.   

ABSTRACT:  

Introduction: Hepatitis E is a viraldiseasewiththeclinicalandmorphologicalcharacteristics of 

acutehepatitis.In endemic areas the disease is a major health problem. The increase in the 

number of patients with indigenous hepatitis in developed countries also becomes an 

issue.Hepatitis E clinically manifests most often with ictericform, and subjective complaints do 

not differ from those of hepatitis caused by other hepatotropic viruses. Caroli et al. report for 

the first time cholestatic form of acute viral hepatitis in 1942. Cholestasis syndrome is observed 

in all types of viral hepatitis. According to Caroli, 80% of cases of intrahepatic cholestasis are 

associated with viral hepatitis B and C, and only 20% - withotheretiologicalfactors.HBV, HCV, 

CMV, EBV can cause serious cholestasis in immunocompromised patients, as well as transplant 

patients. They can develop severe infection known as fibrosing cholestatic hepatitis, which can 

progress to liver failure if not treated.Unlike the above mentioned viruses, enterally transmitted 

hepatotropic viruses HAV and HEV can cause significant cholestasis in immunocompetent 

individuals. The aim of thispaperis to analyse the clinical manifestations in patients with 

hepatitis E and cholestasis. Material and methods:Ninety patients diagnosed with acute 

hepatitis E were treated at the Infectious Diseases ward of the Regional Hospital - Pazardzhik 

during the period 1 January 2007 – 30 June 2016, with the majority (83) being hospitalised 

between 1 January 2014 – 30 June 2016. Patients were subjected to clinical monitoring and 

observing the objective condition,combined with paraclinical and instrumental methods of 

examination. The diagnosis was confirmed at the NRL for hepatitisviruses, National 

Inspectorate - Sofia, withdetection of anti-HEV IgM andanti-HEV IgG antibodies with ELISA 

methodology. Results: Out of 90 patients with hepatitis E, 25 (27.77%) were with signs of 

cholestasis. Patients with cholestasis were aged between 40-76 years (average 58.04). Gender 

distribution was 20 (80%) male patients and 5 (20%) female patients. The average age of men 

was 58.75 years, ranging from 40 to 76, and for women - 55.2, with a range from 47 to 60 years. 

Of all patients with cholestasis, 23 (92%) had comorbidities. Subjective complaints of patients 

with hepatitis E (with or without cholestasis) were not different from those of patients with 

hepatitis caused by other hepatotropic viruses. We observed the following symptoms: astheno-

adynamia - in 17 (68%), anorexia - in 13 (52%); pruritus - in 17 (68%), dyspeptic symptoms - 

in 7 (28%) patients. The most common symptoms were astheno-adynamia and itching. Patients 

with cholestatic form of hepatitis E had longer hospital stay compared to patients with other 

forms, with an average length of stay of 20.8 days. In addition to the long hospitalisation period, 

recovery period was longer. Conclusion: As with other types of viral hepatitis, cholestasis is 

commonly observed in hepatitis E. Comorbidities (e.g. diabetesmellitus, alcohol, etc.) are likely 

to contribute to the development of cholestasis. Hepatitis E with cholestasis syndrome occurred 

with significant deviations in the biochemical profile that persisted longer than usual and the 

recovery period is prolonged. Development of cholestasis is associated with prolonged 

hospitalisation and treatment with greater financial cost. 

Key words: hepatitis E, cholestasis syndrome, direct bilirubin, secretory enzymes  



13.9. Lethality among Patients with HIV/AIDS, Monitored in the Clinic of Infectious Diseases, 

University Hospital “St. George” – Plovdiv, 2010-2014. Stoycheva M, Vatev N, Georgieva V, 

Dineva A, Atanasova M, Popova T. Folia Medica. 2017; 59(4):95-101.  (10 т.)  

DOI: https://doi.org/10.1515/folmed-2017-0052 

Леталитет при пациенти с ХИВ/СПИН, мониторирани в клиника ои Инфекциозни 

болести, УМБАЛ „Св. Георги“  - Пловдив, 2010-2014 

 

Резюме: 

Въведение: Въвеждането на комплексна антиретровирусна терапия значително снижи 

леталитета при  HIV (+) пациенти, но той все още остава неприемливо висок, особено 

при някои групи от пациентите.   

Целта на работата е да се установи нивото на смъртните случаи при пациенти с 

HIV/AIDS, леталитета и смъртността при коинфекция, и най-честите причини и 

предиктори на фатален край, фокусирани върху ранната диагноза и подходяща терапия. 

Материали и методи: Проучването включва 53 болни с HIV/AIDS, мониторирани в 

клиниката по Инфекциозни болести – Пловдив, за периода 01.01.2010 - 31.12.2014. 

Използваните методи включват клиничен анализ, лабораторни, микробиологични и 

серологични тестове (HCV, HBV, Toxoplasmosis), ELISA, PCR. Данните са обработени 

статистически с дескриптивен метод, Student’s t-test, метод на Van der Ward, регресионен 

анализ. Резултати: През периода на проучването 316 пациенти с HIV/AIDS бяха 

мониторирани, 53 от тях с летален край. Леталитетът беше 16.7% за цялата група; при 

венозните наркомани - 13.8%; при коинфектирани пациенти: HIV/M. Tuberculosis - 46%, 

HIV/HCV - 17.8%. Леталитетът и смъртността при HIV(+) пациенти с коинфекции сред 

популациите на различна възраст, пол, продължителност на сАРТ терапия и степен на 

имунодефицит (според CD4, VL) бяха сравнени с леталитета и смъртността при пациенти 

със същите заболявания от общата популация. Изводи: Фаталният край при пациенти с 

HIV/AIDS е най-често асоцииран с коинфекция HIV/M. Tuberculosis и HIV/HCV. 

Предиктори на фаталният край са белодробна туберкулоза, напреднал имунодефицит с 

VL> 500 000c/μL и CD4 <100/mm3, липсата или несистемната антиретровирусна терапия.  

Ключови думи: HIV/AIDS, коинфекции, леталитет 

 

 

 

Abstract 

Background: The introduction of complex antiretroviral therapy has resulted in significant 

decrease in the mortality rate of HIV positive patients, but it still remains unacceptably high, 

especially in some groups of patients. Aim: To investigate the death rate in patients with 

HIV/AIDS, lethality and mortality in co-infection, and the most common causes and predictors 

of fatal outcome, focused on early diagnosis and appropriate therapy.  

Materials and methods: The study included 53 deceased patients with HIV/AIDS, monitored 

at the Clinic of Infectious Diseases in St George University Hospital, Plovdiv between 

01.01.2010 and 31.12.2014. The methods of research included clinical analysis, laboratory 

tests, microbiological and serological tests (HCV, HBV, toxoplasmosis), ELISA, PCR. 

Statistical analysis was performed by descriptive statistics, the Student’s t-test, the method of 

Van der Ward, and regression analysis (logistic regression). Results: During the study period 

316 patients with HIV/AIDS were monitored, 53 of them with lethal outcome. Lethality was 

16.7% for the whole group; in intravenous drug users - 13.8%; in co-infected patients: HIV/M. 

https://doi.org/10.1515/folmed-2017-0052


tuberculosis - 46%, in HIV/HCV - 17.8%. Lethality and mortality in HIV(+) patients with co-

infections in populations of diff erent age, gender, duration since starting сАRТ and degree of 

immunodefi ciency (according to CD4, VL) was compared with the lethality and mortality in 

patients with these conditions from the general population.  

Conclusions: Fatal outcome in patients with HIV/AIDS was most commonly associated with 

co-infections HIV/M. tuberculosis and HIV/HCV. Predictors of a fatal outcome are pulmonary 

tuberculosis, advanced immunodeficiency with VL> 500 000 c/μL and CD4 <100/mm3, 

absence or non-systemic antiretroviral therapy.  

Key words: HIV/AIDS, co-infections, lethality 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



От документ 14. Списък на публикации (след доцент) в нереферирани списания с 

научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове, n = брой автори 

 

14.1. Малария, лайшманиоза, бруцелоза и Кримска-Конго хеморагична треска в 

Пловдивска област, 2002-2012. Ватев Н, Троянчева М, Петров А, Стойчева М. Наука 

Инфектология и Паразитология. 2013; 4(2):22-25. (7.5 т.)  

Резюме: 

Целта на работата е да се заостри вниманието на медицинските кадри върху тези 

заболявания (малария, лайшманиоза, бруцелоза и Кримска-Конго хеморагична треска), 

хякои от които са екзотични, а други с автохтонно разпространение. Причините да се 

спираме на тях са: 1. Повечето се срещат сравнително рядко и обикновено не се мисли 

за тях при поява на началните симптоми. 2. Някои от тях (бруцелоза) протичат с много 

разнообразна симптоматика, което допълнително затруднява поставянето на диагнозата 

не само в началния, но и в по-късните етапи от развитието на заболяването. 3. Поради 

интензивните миграционни процеси през последните две десетилетия, рискът от появата 

на внесени инфекции все повече нараства. Посочени са възникналите случаи от тези 

заболявания в Пловдивска област за периода 2002-2012 г. За сравнение са дадени данни 

от Европейския Център за Контрол на Болестите за разпространението на тези инфекции 

в някои европейски страни през 2010. В заключение се посочва, че макар и рядко 

срещани, тези заболявания се регистрират почти ежегодно и не трябва да се изключват 

от диференциално-диагностичния план на заразните болести.  

Ключови думи: малария, лайшманиоза, бруцелоза и Кримска-Конго хеморагична треска      

 

Malaria, Leishmaniosis, Brucellosis and Crimean-Congo hemorrhagic fever in Plovdiv 

region, 2002-2012 

Vatev N, Troyancheva M, Petrov A, Stoycheva M 

Abstract  

The purpose of this work is to draw the attention of health-care workers to these diseases 

(malaria, leishmaniasis, brucellosis and Crimean-Congo hemorrhagic fever), some of which are 

exotic, and other with autochthonic distribution. The reason to consider these diseases are: 1. 

More of them are relatively rare and they are normally not considered upon the onset of the 

initial symptoms. 2. Some of these diseases (brucellosis) are characterized by many symptoms, 

which further impede diagnosis not only in the initial stage but also in the later stages of the 

disease. 3. Due to increased migration processes in Bulgaria in the last twenty years, the risk of 

imported infections is constantly increasing. The occurrence of these diseases in Plovdiv region 

during the period 2002-2012 is indicated. For comparison, data from the European Centre for 

Disease Control on the prevalence of these infections in some European countries in 2000 are 



also provided. In conclusion: It is indicated that although these diseases are rare, they are 

registered almost annually and they should not be excluded from the differential diagnostic plan 

of the infectious diseases. 

Key words: Malaria, Brucellosis, Leishmaniasis, Crimean-Congo hemorrhagic fever         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.2. Антибиотик-индуцирана дисулфирам-подобна реакция. Клиничен случай. 

Пишмишева M, Андреев Н, Тотев Т, Даракчиева Г, Ватев Н. Наука Инфектология и 

Паразитология. 2014; 5(1):19-21. (6 т.)  

Резюме: 

В статията са представени данни за дисулфирам-алкохол реакцията (DAR) и за подобни 

на DAR реакции, които възникват при прием на алкохол и някои медикаменти – 

антибиотици, антиаритмични и др. Тези реакции са познати като дисулфирам-подобен 

синдром (Disulfiram-like-syndrome – DLS).  

Разгледани са и два клинични случаи – собствен опит с DLS, възникнали след 

едновременна употреба на антибиотици и алкохол.  

Ключови думи: дисулфирам, алкохол, антибиотик  

 

Antibiotic-Induced Disulfiram-Like Reaction, Case report 

Pishmisheva M, Andreev N, Totev T, Darakchieva G, Vatev N 

Abstract: 

They are presented in the article data for the disulfiram-alcohol reaction (DAR) and for similar 

of DAR reactions, which appear in cases of coincident use of alcohol and some drugs – 

antibiotics, preparations for arrhythmia and some other. These reactions are known as 

disulfiram-like syndrome– DLS.  

Two clinical cases are presented (as own experience), who were with DLS. They arose after 

coincident use of alcohol and antibiotics.  

Key words: disulfiram, alcohol, antibiotic  

   

 

 

 

 

 

 

 



14.3. Случай на варицела, усложнена с пневмония, екстрабукална скарлатина и флегмон 

на шията. Пишмишева М, Велкова Д, Златарев К, Ватев Н, Стойчева М. Наука 

Инфектология и Паразитология. 2014; 5(1):22-25. (6 т.)   

Резюме 

Варицелата е самоограничаващо се заболяване, причинено от варицела-застер вируса. 

Инфекцията се наблюдава предимно в детската възраст. Повечето от случаите са с леко 

клинично протичане. Честотата на вторичните бактериални суперинфекции, като 

септицемия, супуративен артрит, остеомиелит и пневмония е обикновено ниска.  

Представен е случай на 2-годишно момче с варицела, усложнена с пневмония, 

екстрабукална скарлатина и флегмон на шията.    

Ключови думи: варицела, скарлатина, флегмон   

 

 

A case of Varicella, complicated by pneumonia, extrabuccal Scarlet Fever 

and phlegmona colli 

Pishmisheva M, Velkova D, Zlatarev K, Vatev N, Stoycheva M 

 

Abstract 
 

Varicella is a self-limiting disease caused by Varicella-zoster virus. The infection is registered 

predominantly among the children. Most of the cases run with mild clinical course. The 

incidence of the secondary bacterial super-infections, as sepsis, suppurative arthritis, 

osteomyelitis and pneumonia is usually low.   

We describe a case of varicella in 2-years boy, complicated with pneumonia, extra buccal 

scarlet fever and phlegmon coli.      

Key words: varicella, scarlet fever, phlegmon  

  

  

 

 

 

 

 



14.4. Туберкулоза при пациенти с ХИВ/СПИН в Клиника по инфекциозни болести, 

УМБАЛ „Св. Георги“– Пловдив. Георгиева В, Динева А, Ватев Н, Николов В, Стойчева 

М. Наука Инфектология и Паразитология. 2014; 5(2):26-28. (6 т.) 

 

Резюме: 

Целта на работата е да се проучи честотата, клиничната характеристика, диагностичните 

и терапевтичните проблеми при пациенти с ко-нфекция от туберкулоза и ХИВ/СПИН,  

мониторирани в клиника по Инфекциозни болести, УМБАЛ-Пловдив. Туберкулозата е 

най-честатa ко-инфекция при ХИВ(+) пациенти, а ХИВ инфекцията е основен рисков 

фактор за развитие на активна туберкулоза. По данни на СЗО през 2013 г., от 8.6 млн. 

души с туберкулоза, 1.1 млн. (13%) са били ХИВ (+) и 320 000 са починали. Рискът от 

развитие на туберкулоза зависи пряко от степента на имунния дефицит. Основните 

рискови фяктори са нисък брой CD4-клетки, нисък индекс на телесната маса, късна 

диагноза, анемия и висок вирусен товар. Закъснялата диагноза на туберкулозната 

инфекция, респективно късният старт на на терапията, се асоциира с 45–85% риск от 

смърт при ХИВ (+) пациенти.  

Ключови думи: ХИВ/СПИН, туберкулоза, коинфекция 

 

Tuberculosis in Patients with HIV/AIDS in the Clinic of Infectious Diseases, University 

Hospital “St. George” – Plovdiv 

Georgieva V, Dineva A, Vatev N, Nikolov V, Stoycheva M  

Abstract: 

The aim of the work is to study the incidence, clinical characteristics, diagnostic and therapeutic 

problems in patients with co-infection of Tuberculosis and HIV/AIDS, monitored in the Clinic 

of Infectious Diseases, UMBAL-Plovdiv. Tuberculosis is the most frequent co-infection in HIV 

(+) patients and HIV infection is the main risk factor for the development of active 

Tuberculosis. Upon data of the WHO in 2013, from 8.6 million people with Tuberculosis, 1.1 

million (13%) have been HIV positive and 320 000 died. The risk to develop Tuberculosis 

depends directly of the immune deficit stage. The main risk factors are the low count of CD4-

cells, low body mass index, later diagnosis, anemia and high viral load. The late diagnosis of 

Tuberculosis, respectively late start of therapy, is associated with 45–85% risk of death among 

HIV positive patients.  

Key words: HIV/AIDS, Tuberculosis, co-infection 

  



14.5. Честота и значение на внесените инфекции в Европа. Ватев Н, Стойчева М, Петров 

А.  Наука Инфектология и Паразитология. 2014; 5(2):14-16.  (10 т.) 

Резюме: 

Целта на работата е да се разгледат честотата и значението на внесените инфекциозни и 

паразитни заболявания. Използвани са данни от годишния епидемиологичен анализ на 

Европейския Център за Контрол на Болестите (ЕЦКБ) от 2013 и документ на ЕЦКБ от 

май 2014, относно ключови инфекции, засягащи имигрантското население в 

Европейския Съюз (ЕС). Наличните данни за заболяванията в Европа от малария, холера, 

туберкулоза, денга, шигелози, хепатит А и др. през 2011 година показват, че значителна 

част от тях (между 10 и 25%) са внесени, а случаите с холера са внесени в 100%. От 

документа на ЕЦКБ, разглеждащ инфекциите сред имигрантите, прави впечатление, че 

в болшинството от страните на ЕС се извършва отделна регистрация и анализ на тези 

инфекции сред имигрантите. Такива данни от България на са подадени. В обзора се 

посочва, че нарастналата миграция на населението през последните няколко десетилетия 

е свързана с по-висок риск от внесени инфекции. Изводи: Внесените инфекции и тези, 

възникващи при имигранти, са риск за България като външна граница на ЕС. Считаме за 

уместно създаването на регистър за внесените инфекции. Това би позволило те да се 

подложат на анализ и да се предприемат мерки за превенцията и контрола им.         

Ключови думи: инфекциозни и паразитни болести, внесени инфекции 

Prevalence and Significance of the Imported Infections 

Vatev N, Stoycheva M, Petrov A  

Abstract: 

The aim of the study is to discuss the incidence and the importance if the imported infectious 

and parasitic diseases. Data from the Annual Epidemiological Report on Communicable 

diseases of the European Centre for Disease Control (ECDC) for 2013 have been used and a 

document of ECDC from May 2014, concerning key infections, arising among the migrants in 

the Europe Union (EU). The presented data for the diseases in Europe from Malaria, Cholera, 

Tuberculosis, Dengue, Shigellosis, Hepatitis A and other in 2011 showed that significant part 

of them  (10-25%) have been imported and the cases with Cholera have been imported in 100%. 

From the document of the ECDC for the infections among the migrants, we may see that in 

most of the countries in EU these infections are registered and analyzed separately. Such data 

have not been announced for Bulgaria. It is shown in the review that the increasing migration 

of the population during the last few decades is connected with higher risk of imported 

infectious diseases.  Conclusions: The imported infections and these, arising among the 

migrants, are risk for Bulgaria as the country is external frontier of the EU. We consider it is 

appropriate to implement in Bulgaria a register for the imported infections. Thus they would be 

better analyzed and their prevention and control would be better.  

Key words: infectious and parasitic diseases, imported infections  



14.6. Вирусен хепатит Е в Пловдивска област – епидемиологични, клинични и 

биохимични характеристики. Петров А, Стойчева М, Ватев Н, Боев И. Наука  

Инфектология и Паразитология. 2015; 6(1):29-31.  (7.5 т.) 

Резюме: 

Цел: Да се разкрият някои епидемиологични, клинични и биохимични характеристики 

на проявените случаи с хепатит Е през 2013; да се направи сравнителен анализ на 

симптоми и лабораторни показатели с аналогични пациенти с хепатит А, използвайки 

създадената от нас „точкова система“ за определяне тежестта на заболяването. 

Материали и методи: Проучването включва всички хоспитализирани пациенти от 

01.01.13 до 13.09.13 с остър вирусен хепатит. Използвани са методите на клинично 

наблюдение, лабораторни и биохимични изследвания, сонография, КАТ. ELISA е 

извършена в НЦЗПБ – лаборатория за хепатитни вируси. Резултати: За периода са 

хоспитализирани 112 пациенти с вирусен хепатит: ВХА – 58 (51.8%); ВХВ – 12 (10.7%); 

ВХС – 6 (5.4%); ВХ неуточнен – 24 (21.4%). Случаите с вирусен хепатит Е бяха 12 

(10.7%), от които 9 мъже и 3 жени. Средна възраст – 54 год. (30-77), без епидемиологична 

връзка помежду им. Най-дълъг болничен престой – 29 дни. При всички пациенти с ВХЕ 

се откриха завишени трансаминази при постъпването – над 1400Е/l, максимална 

стойност – 6952Е/l. Отчетена беше умерена хипербилирубинемия – средна стойност – 

104ммол/л. Всички случаи с ВХЕ протекоха като средно тежка и тежка форма. При двама 

пациенти острият вирусен хепатит беше насложен върху предшестващо чернодробно 

увреждане. Изписани са с клинично и биохимично подобрение. Преболедувалите се 

проследяват. Изводи: Поради подобреното генотипизиране у нас се установява различен 

от средноазиатския тип ВХЕ, който протича спорадично. Необходимо е да продължим с 

анализирането на епидемиологичните, клиничните и терапевтичните му особености. 

Ключови думи: остър вирусен хепатит, вирусен хепатит Е, чернодробна недостатъчност  

 

Hepatitis E in the Plovdiv Region – Epidemiological, Clinical and 

Biochemical Characteristics 

Petrov A, Gospodinova M, Vatev N, Boev I 

 Abstract: 

Aim: To be revealed some epidemiological, clinical and biochemical characteristics of the 

registered cases with hepatitis E in the region of Plovdiv for 2013; to be done comparative 

analysis of the clinical symptoms and laboratory results with patients with hepatitis A, using 

the proposed from us “score system” for defining the severity of the disease. Materials and 

methods: The study included all hospitalized patients with acute viral hepatitis in the Clinic of 

Infectious Diseases - Plovdiv for the period 01.01.13-13.09.13. Methods of clinical and 

laboratory analyses were used with appropriate biochemical and ultrasound tests. The 

comprehensive method for epidemiological research and analysis has been used. Results: For 



the studied period were hospitalized 112 patients with acute viral hepatitis: HAV – 58 (51.8%); 

hepatitis B – 12 (10.7%); hepatitis С – 6 (5.4%); hepatitis non-specified – 24 (21.4%). The 

cases with hepatitis E were 12 (10.7%), from them 9 men and 3 women. Mean age – 54 years 

(30-77), without epidemiological link between them. The longest hospital stay was 29 days. 

HEV infection proceeded in all 12 patients with high transaminase activity – max ALT 6952 

E/l. T Bill showed moderate value, average 104.5mmol/l. The clinical course in all 12 patients 

was moderate severe or severe. Two of the patients with HEV were with previous liver damage. 

All of the patients were discharged with clinical and laboratory improvement. Conclusion: Due 

to the improved genotyping in Bulgaria was established a different type of Asian HEV, which 

occur sporadically. We have to continue to study and to analyze the epidemiological, clinical 

and laboratory characteristics of this disease – HEV.  

Key words: acute viral hepatitis, hepatitis E, liver failure           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.7. Епидемиология и превенция на на захарен диабет тип 2. Ватев Н. Наука 

Инфектология и Паразитология. 2015; 6(2):29-32. (30 т.)  

 

Резюме: 

В представената работа са разгледани въпросите, свързани с епидемиологията на захарен 

диабет тип 2 (ЗД-2). Те се отнасят до разпространението на заболяването, причините и 

рисковите фактори за възникването му, както и мерките за превенция на ЗД-2. В резултат 

на изложените данни за разпространението му в света и България, своевременността на 

диагностициране и предприемане на необходимите мерки, са направни изводи за 

съществуващи проблеми, свързани с превенцията на заболяването. Основните проблеми, 

които би трябвало да се разрешат са: 1. Предотвратяване на пандемията от ЗД-2 чрез 

повишена двигателна активност и рационален хранителен режим на населението като 

цяло. 2. Своевременно откриване на предиабетните състояния и превенция на 

заболяването още на този етап. 3. Своевременна диагностика на възникнал ЗД-2 и 

провеждане на оптимално лечение, за предотвратяване на усложненията.  

Ключови думи: захарен диабет тип 2, епидемиология, превенция 

 

Epidemiology and Prevention of Diabetes Mellitus Type 2 

Vatev N 

Abstract: 

The questions, discussed in the presented study, are connected with the epidemiology of 

Diabetes Mellitus type 2 (DM-2). They concern the distribution of the disease, causes and risk 

factors for its appearance and also the measures for prevention of DM-2. Data for the 

distribution of the disease in the world and Bulgaria are presented as well for the timely 

diagnosis of the disease. Upon the analysis of these data are showing different problems for the 

prevention of the disease. The main of them, which have to be solved, are: 1. Prevention of the 

pandemic distribution of the disease by better physical activity and food regimen of the 

population. 2. Timely discovery of the pre-diabetic stages and prevention of the disease since 

this stage. 3. Timely diagnosis (upon the laboratory tests) of DM-2 and providing an optimal 

treatment for the prevention of the complications.     

Key words: diabetes mellitus type 2, epidemiology, prevention 

   

 

 

 



14.8. Хепатит Б при родени след 1992, лекувани в Инфекциозна клиника - Пловдив, 2005-

2014. Ватев Н, Стойчева М, Петров А. Наука Инфектология и Паразитология. 2015; 

6(2):17-20. (10т)   

Резюме: 

Цел: Да се проучат болните от остър вирусен хепатит Б (ОВХБ), родени след 1992, които 

са лекувани в Инфекциозна клиника – Пловдив за периода 2005-2014 и да се анализират 

възникналите епидемиологични рискови фактори за появата на заболяването в тази 

възрастова група. Материали и методи: Обхванати бяха болните от ОВХБ, пролежали 

в Инфекциозна к-ка – Пловдив, за периода 2005-2014. Извършен беше анализ на 

възрастовото разпределение на случаите, годишната заболяемост при тази кохорта, 

имунизационният статус по отношение на ваксинацията против хепатит Б и 

установените рискови епидемиологични фактори. Резултати: Регистрирани бяха общо 

41 случаи с ОВХБ при родени след 1992. Заболяемостта при тази възрастова група през 

2012 и 2013 беше по-висока в сравнение със заболяемостта при общата популация: 

стответно 6.45 и 5.66/100 000 срещу 5.29 и 3.08/100 000. От всички случаи 18(43.90%) 

бяха със завършена имунизационна схема (3 приема на ваксина срещу хепатит Б), но при 

9 (50%) от тях имаше сериозно удължаване на интервалите между приемите на 

ваксината. Осем (19.51%) от болните бяха с незавършен имунизационен курс, поради 

ниската си възраст, а останалите 15 (36.58%) не бяха имунизирани. Шест (14.63%) от 

болните деца бяха родени в HBsAg-позитивни семейства. При 3 от случаите беше 

установено парентерално приложение на наркотици, а при други 3 – практикуване на не 

безопасен секс. 28 (68.29%) от случаите бяха при лица от многолюдни ромски семейства. 

Изводи: ОВХБ продължава да се регистрира при лица, родени след 1992, като 

относителният дял на случаите при тази кохорта е все още висок. Считаме за уместно да  

се отстранят пропуските при своевременното ваксиниране на децата срещу хепатит Б, 

както и провеждането на периодични серологични изследвания за anti-HBs. При 

наличието на деца без изградени антитела към хепатит Б – да се препоръча и проведе 

догонваща имунизация. Необходимо е при децата, родени в HBsAg-позитивни 

семейства, да се извършва превантивно наблюдение и периодично изследване за HBsAg 

– така, ако при тях възникне инфеkция, ще могат своевременно да се предприемат 

необходимите терапевтични мерки за недопускане на хронифициране. 

Ключови думи: остър вирусен хепатит Б, родени след 1992, заболяемост  

Hepatitis B Among Born Later than 1992, Treated in the 

Clinic of Infectious Diseases – Plovdiv 

Vatev N, Stoycheva M, Petrov A 

Abstract: 

Aim: To be studied the patients with acute hepatitis B virus (AHBV), born later than 1992, who 

have been treated in the clinic of Infectious Diseases – Plovdiv during the period 2005-2014 

and to be analyzed the arisen risk factors for the appearance of the disease in this age group.  



Materials and methods: All of the patients with AHBV, treated in the Clinic of Infectious 

Disease – Plovdiv during the period 2005-2014 were included in the study. The age distribution 

of the cases, annual incidence rate for this cohort, immune status regarding the vaccine against 

hepatitis B and established risk epidemiological factors have been analyzed. Results: A total 

of 41 cases with HBV has been registered among persons, born later than 1992. The incidence 

rate among this age group in 2012 and 2013 was higher in comparison with the incidence rate 

of the general population: respectively 6.45 and 5.66/100 000 against 5.29 and 3.08/100 000. 

From all of the cases, 18 (43.90%) were with 3 applied doses of the vaccine against hepatitis 

B, but in 9 (50%) of them there were very long intervals between the doses. Eight (19.51%) of 

the patients were with non-completed course of the immunization, because of low age (less than 

6 months) and the other 15 (36.58%) weren’t immunized. Six (14.63%) of the ill children were 

born in HBsAg-positive families. Among 3 of the cases was established parenteral application 

of narcotics and in another 3 cases – practice of risk sex. 28 (68.29%) of the cases were in 

persons from Roma families with very members. Conclusions: The acute VHB continues to 

spread among persons, born later than 1992. The relative share of the cases in this cohort is still 

high. We consider it is appropriate to be eliminated the lapses in the timely immunization of 

the children against hepatitis B and to be provided periodical serological tests for anti-HBs. If 

we establish some children without antibodies – it has to be organized catch immunization for 

them. It is necessary for the children, born in HBsAg-positive families, to be done preventive 

surveillance and periodical examination for HBsAg. In this way if hepatitis B infection appears, 

these children will be timely treated and prevented of chronic hepatitis.  

Key words: acute viral hepatitis B, born later than 1992, incidence rate  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.9. Два случая на туларемийна инфекция, лекувани в Университетска инфекциозна 

клиника – Пловдив. Петров А, Ватев Н, Стойчева М, Петрова А. Наука Инфектология и 

Паразитология. 2016; 7(2):35-37. (7.5 т.)   

Резюме:  

Въведение: Туларемията е природоогнищна зооноза, протичаща с интоксикация, треска, 

развитие на лимфаденит и поражение на различни органи и системи. Името си 

заболяването получава от местността край езерото Туларе, Калифорния, САЩ. Целта на 

насточщата работа е да се представят два случая на туларемийна инфекция, без 

епидемиологична връзка помежду им, като се анализират трудностите в диагностичния 

и диференциално-диагностичния процес. Материали и методи: Касае се за мъж на 62 г. 

от гр. Харманли, опериран в ХО за flegmona mani sinistra, с последваща екстирпация на 

лимфни възли в областта на лявата аксила и за жена на 75 г. с хистологичен резултат със 

суспекция за туларемия. Приложени са комплексен метод на епидемиологично 

проучване и клинично наблюдение. Мониторингът включва анализ на лабораторните 

показатели в пълен обем, инструментални изследвания (ехография, КАТ) и серологична 

диагностика. Резултати: Д. А. Ц., мъж, ловец, периодично ловува зайци, които одира 

сам. При последната манипулация е бил с нараняване на лявата ръка. По повод на 

температура и лимфаденит е лекуван с антибиотици от ОПЛ без резултат и хирургично 

в две отделения. Серол огичен резултат – положителен за Fr. Tularensis – 1:640. Много 

добро повлияване от специфичната терапия с амикацин и ципрофлоксацин, 14 дни. В. Х. 

Г., жена на 75 г, без анамнестични данни за контакт с членестоноги и животни. Живее в 

Аксаково, област Велико Търново. Заболява с шиен лимфаденит, който не се повлиява 

от консервативно лечение и е извършена екстирпация на лимфните възли в УНГ, 

УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив. Хистологичното изследване насочва към диагноза 

туларемия, която е верифицирана в НЦЗПБ. Изписана е без оплаквания, като 1 месец 

след лечението серологичният резултат остава висок. Проследява се. Извод: Въпреки, че 

туларемията не е често срещана в страната, е необходима навременна диагностика, 

особено при неповлияващ се лимфаденит, и адекватно антибиотично лечение. 

Ключови думи: туларемия, диви зайци, лимфаденит.  

 

Two Cases of Tularemia, Treated in University Infectious Clinic – Plovdiv 

Petrov A, Vatev N, Stoycheva M, Petrova A 

Abstract:  

Introduction: Tularemia is a natural endemic zoonosis, runs with intoxication, fever, 

lymphadenitis and damage of different organs and systems. The name of the disease become 

from the lack Tulare, California, USA. The aim of the work is to be presented two cases with 

Tularemia, without epidemiological link between them, and to be analyzed the difficulties for 

the diagnosis. Materials and methods: The first case is for a man, 62 years old, from 

Harmanly, operated in a chirurgical ward for flegmone mani sinistra, with extirpation of lymph 



nodes of the left axilla. The second case is for a women, 75 years old, with histological result 

for suspicion of Tularemia. The complex method for epidemiological research and clinical 

surveillance have been used. The monitoring included analysis of the laboratory indicators, 

instrumental investigations (ultrasound, CT) and serologically diagnosis. Results: D. A. C., 

man, hunter, regularly have hunted wild rabbits and skinned them alone. During the last 

manipulation he has been with wound on the left hand. Because of fever he has treated from his 

GP without result and then in two chirurgical wards. Serological result – positive for Fr. 

Tularensis – 1:640. He was with very good response to the treatment with amikacin and 

ciprofloxacin. He was discharged after 14 days. The second case, V. H. G., was without history 

data for contact with animals and insects. She lived in Axakovo, region Veliko Tarnovo. She 

was with cervical lymphadenitis that was not influenced by conservative treatment. She was 

operated, extirpation of lymph nodes. The histological test pointed to Tularemia, it was 

confirmed in the NCIPD. She was discharged without complaints. One month after the 

treatment the serological result was high. The surveillance continues. Conclusion: Although 

Tularemia is a rare disease for our country, it is necessary to think about it and to be undertaken 

timely diagnosis, especially in consolable lymphadenitis.  

Key words: Tularemia, wild rabbits, lymphadenitis   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.10. Epidemic outbreak of measles in the region of Plovdiv, Bulgaria (March – July 2017). 

Argirova P, Petrov A, Vatev N, Mourdjeva M, Stoycheva M, Atanasova M. World Journal of 

Vaccines. 2018; 8:1-7. (5 т.)  

Епидемичен взрив от морбили в област Пловдив, България (март-юли 2017) 

Резюме 

Цел: Да се анализират клиничните, епидемиологичните и лабораторните характеристики 

на случаите с морбили в област Пловдив, България, през периода март-юли 2017. 

Материали и методи: Проучването включва 139 хоспитализирани пациенти с морбили, 

лекувани в клиника по Инфекциозни болести, УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив през 

посочения период. Диагнозата беше потвърдена с ELISA при 133 от болните. Бяха 

използвани следните методи: клиничен и епидемиологичен анализ, лабораторни, 

микробиологични и образни тестове. Резултати: Възрастовото разпределение на 

пациентите беше: децата под 1 година бяха 23.8%; 1 – 3 години – 24.5%; 4 – 17 години – 

30.9%; над 18 години – 20.8%. Етнос: от ромски произход бяха 83.5%, а българите – 

16.5%. Повечето от заболелите (62%) съобщиха за контакт с друг болен от морбили. 

Деветдесет и осем от болните бяха над 13-месечна втзраст и те би трябвало да са 

имунизирани, тъй като в България ваксината се прилага на 13 месеца. От тези 98 болни, 

49% бяха имунизирани, 28% не бяха и при 23% нямаше данни. Най-често бяха 

наблюдавани следните клинични симптоми: висока температура – 97.1%, кашлица – 

98.6%, хрема – 82.7%. Конюнктивит установихме при 82%, астения в 46% и диария при 

51.1%. Обривът се появяваше средно на 4-ия ден след началото на заболяването. Петна 

на Коплик открихме при 71.9%, шийна лимфаденопатия – в 25.2%, спленомегалия – 7.9%, 

аускултаторни данни за бронхит/пневмония – в 33.1%. Лабораторни тестове: левкопения 

при 32.4%, левкоцитоза – 2.2%, нормален резултат – при останалите 65.4%. СУЕ беше 

нарастнало при 39.1%, а С-реактивния протеин – в 76.5% от пациентите. Рентгенография 

на бял дроб беше правена при налични индикации и беше с положителна находка при 

28/46. От серологичните тестове: anti-measles IgM (ELISA) беше положителен при  95.7% 

(133/139). Наблюдавахме следните усложнения: пневмония - 12.2%, бронхит—15.1%, 

ларингит — 4.3%, отит—1.4%, гастроентерит—14.4% и стоматит—6.5%. Изходът беше 

фатален за един пациент. Изводи: Морбили още се среща по-често в детската възраст, но 

20.8% от болните бяха възрастни. Анализът на имунния статус при пациентите показа, 

че пропуска на имунизацията беше основната причина за възникването на епидемичния 

взрив, въпреки програмата за елиминация на морбили в Европа до 2020. Заболяването 

протече предимно с типична клинична картина, но наблюдавахме по-висок относителен 

дял на усложнениата.   

Ключови думи: морбили, епидемиченвзрив, имунизация, усложнения  

Abstract 

Object: To analyze the clinical, epidemiological and laboratory characteristics of the cases with 

measles in the Plovdiv region, Bulgaria, in the period March-July 2017. Materials and 

Methods: The study included 139 hospitalized patients with measles, treated in the Clinic of 



Infectious Diseases, University Hospital “St. George”—Plovdiv, during the observed period. 

Diagnosis was verified by ELISA in 133 of the patients. The following methods were used: 

clinical and epidemiological analysis, laboratory, microbiological and imaging tests. Results: 

The age distribution of the patients was: infants below 1 year were 23.8%; 1 - 3 years—24.5%; 

4 - 17 years—30.9%; and over 18 years—20.8%. Ethnicity: from Roma origin were 83.5% and 

Bulgarians—16.5%. Most of the patients (62%) reported contact with a measles patient. Ninety 

eight of the patients were over 13 months of age and they should have been immunized, as the 

vaccine in Bulgaria is applied on the 13 month. Of these 98 patients, 49% were immunized, 

28% were not, and for 23% there were not data. The most common clinical symptoms were: 

fever—97.1%, cough—98.6% and runny nose—82.7%. Conjunctivitis was observed in 82%, 

asthenia in 46%, and diarrhea in 51.1%. The rash appeared average on the 4th day of the onset 

of complaints. Koplik’s spots were observed in 71.9%, cervical lymphadenopathy in 56.1%, 

hepatomegaly — in 25.2%, and splenomegaly — in 7.9%; auscultation data for 

bronchitis/pneumonia—in 33.1%. Laboratory tests: leucopenia in 32.4%, leukocytosis—2.2%, 

normal results—in the rest 65.4%. ESR was increased in 39.1% and CRP in 76.5% of the 

patients. X-ray of the lung was performed under indication and was positive in 28/46. The 

serological test—anti-measles IgM (ELISA) was positive in 95.7% (133/139). We observed the 

following complications: pneumonia—12.2%, bronchitis—15.1%, laryngitis — 4.3%, otitis—

1.4%, gastroenteritis—14.4% and stomatitis—6.5%. The outcome was fatal for one patient. 

Conclusions: Measles still prevails during the age of childhood, but 20.8% of the patients were 

adults. The analysis of the patient’s immunity showed that the lap of immunization was the 

main cause for periodical arising of epidemic outbreaks, although the programs for elimination 

of measles in Europe until 2020. The disease ran with typical course but we observed a higher 

rate of complications.  

Key words: Measles, Epidemic Outbreak, Immunization, Complications  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.11. ХИВ инфекция – вертикално предаване. Превенция и контрол. Ватев Н, Стойчева 

М, Петров А. Наука Инфектология и Паразитология. 2018; 1:11-17. (10 т.)  

Резюме: 

В работата са разгледани основните механизми и пътища на предаване на ХИВ-

инфекцията. Целта е да се акцентира на вертикалния път на предаване и честотата на 

вертикалната трансмисия. Разгледана е честотата на вертикалното предаване в света и у 

нас. Без никаква интервенция ХИВ(+) бременни предават вируса на бебето в 30 до 45%. 

Около 5-10% от децата се инфектират по време на бременността; 10-20% по време на 

раждането и 10-20% по време на кърменето. При проведена антиретровирусна терапия 

на бременните жени, предаването на инфекцията по време на бременността се снижава 

до под 1%. Раждането със секцио и некърменето на новородените от ХИВ(+) им майки 

предпазва бебетата в значителна степен от перинаталното и постнаталното им 

заразяване. Разгледани са препоръките за превенция на вертикалния път на предаване на 

ХИВ-инфекцията според „Методическо Указание на МЗ на РБългария за превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН“ от 2016 и документи на CDC. В заключение се посочва, че 

наличието на ХИВ-инфекция при жени в детеродна възраст не е противопоказание за 

бременност, тъй като при адекватно проведена превенция, рискът от заразяване на бебето 

е под 1%.  

Ключови думи: ХИВ-инфекция, бременност, вертикално предаване  

  

HIV Infection – Vertical Transmission. Prevention and Control 

Vatev N, Stoycheva M, Petrov A 

Abstract 

The mechanism and the main routes of transmission of HIV-infection are discussed in the 

article. The aim is to pay essentially attention to the vertical route of transmission and its 

prevalence. It is considered the incidence rate of the vertical transmission in Europe and 

Bulgaria. Without any intervention HIV (+) pregnant transmit the virus to the baby in 30-45%. 

About 5-10% of the children become infected during the pregnancy; 10-20% during the birth 

and 10-20% during the breastfeeding. When antiretroviral therapy has been provided to 

pregnant women, the transmission of the infection during pregnancy decrease to less than 1%. 

Giving birth by cesarean section and not breastfeeding the newborn from their HIV (+) mothers 

prevent significantly babies from perinatal and postnatal infection. They are considered the 

recommendations for prevention of the vertical transmission of HIV-infection, according to the 

“Methodic Guidelines of the Bulgarian Ministry of Health, 2016” and some documents of CDC. 

In conclusion it is said that the presence of HIV infection among women in childbearing age 

is not contraindication for pregnancy because if adequate prevention has been provided, the risk 

for baby’s infection is less than 1%.  

Key words: HIV-infection, pregnancy, vertical transmission   

  

 



14.12. Клиничен случай на остър панкреатит и остър вирусен хепатит А при 14-годишно 

момиче. Петров А, Боев И, Ватев Н. Наука Инфектология и Паразитология. 2018; 1:29-

32. (10 т.) 

Резюме: Въведение. Острият панкреатит е нечесто усложнение при вирусни 

заболявания (хепатит А, Е и В вирусни инфекции). Целта на работата е да се представи 

клиничен случай на остър панкреатит при вирусен хепатит А у 14-годишно момиче. 

Материали и методи: Разгледан е случай на пациентка, лекувана в ОРИЛ на 

Инфекциозна клиника – Пловдив. Приложени са комплексен метод на епидемиологично 

проучване и клинично наблюдение. Мониторингът включва анализ на лабораторните 

показатели в пълен обем, инструментални изследвания (ехографии, КАТ) и серологична 

диагностика. Резултати и обсъждане: Касае се за момиче на 14 години от село Маноле, 

контактно на ВХА, което заболява един ден преди хоспитализацията с гадене, повръщане 

и силна коремна болка. Пожълтяла. Приета в отделението с остър хепатит А и е започнато 

комплексно лечение. В хода на пролежаването болката в корема се засилва, заема 

принудително положение в леглото. Лабораторните изследвания показаха 1-ва степен на 

хипербилирубинемия, висока трасаминазна активност – 2045 E/L. Амилаза в серума - 848 

E/L, липаза - 924 E/L. Изходът от заболяването беше благоприятен. Извод: Въпреки 

нечестата си презентация, острият панкреатит е възможно усложнение на вирусния 

хепатит А, което изисква повишено внимание и съответно лечение. 

Ключови думи: остър панкреатит, вирусен хепатит А   

Clinical Case of Acute Pancreatitis and Acute Viral Hepatitis A in 14 Year Old Girl 

Petrov A, Boev I, Vatev N 

Abstract 

Introduction. Acute pancreatitis is uncommon complication for viral infections (hepatitis A, E 

and B).  The aim of the study is to be presented a clinical case of acute pancreatitis in 14 years 

old young girl with hepatitis A viral infection. Materials and methods: A case of a patient, 

treated in the ward for intensive care of the clinic for Infectious diseases – Plovdiv was 

considered. The comprehensive method of epidemiological study and clinical surveillance have 

been used. Monitoring included full volume laboratory tests, instrumental examinations 

(solography, CT) and serological diagnostics. Results: This was a 14-years old young girl from 

Manole village with a contact of hepatitis A. She was ill from one day before the hospitalization 

with nausea, vomiting and severe abdominal pain. She had jaundice too. Accepted in the ward 

with diagnosis hepatitis A, than we started her complex treatment. During the hospitalization 

the abdominal pain increased, she was with painful pose in the bed. The laboratory tests showed 

1st degree of hyper-billirubinemia, high transaminase activity – 2045 E/L. Amylase in serum - 

848 E/L, lipase - 924 E/L. The issue of the disease was favorable. Conclusion: Despite its 

uncommon presentation, acute pancreatitis is possible complication for hepatitis A, which 

requires increased attention and due care.   

Key words: оacute pancreatitis, viral hepatitis A   



14.13. Анализ на хоспитализираните пациенти с варицела в клиника по инфекциозни 

болести на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив през 2016. Бацелова Х, Ватев Н, Галев А, 

Стайкова Ж, Бацелов Д, Минков Т, Стойчева М. Превантивна Медицина. 2018; 1:13-16. 

(4.2 т.) 

Резюме 

Целта на проучването е да се проследят хоспитализираните пациенти с варицела и се 

анализират тежестта на клиничното протичане, усложненията при заболяването и 

значението на болните с ко-инфекции, както и да се дадат препоръки за подобряване на 

превенцията. Извършено е ретроспективно епидемиологично проучване на болните с 

варицела, хоспитализирани в клиниката по Инфекциозни болести – Пловдив за периода 

01.01.2016 - 31.12.2016. Анализирани са разпределението по възраст, пол, 

продължителност на болничния престой и усложненията. Описана е заболяемостта в 

Пловдивска област и страната за същата година. Използвани са и рутинни клинични, 

лабораторни и статистически методи. Общо за 2016 г. бяха хоспитализирани 65 пациенти 

с варицела, което е 1.7% от общия брой болни в областта (3767). Хоспитализираните 

мъже бяха 32 (48.4%), а жените – 33 (51.6%). Възрастовото разпределение установи най-

голям брой хоспитализирани пациенти с варицела във възрастовата група от 1 до 4 години 

- 19 (29.7%), кърмачетата до 1 година бяха 13 (20.3%). От проучените пациенти двама 

бяха с ко-инфекция – 1 (1.56%) с инфекциозна мононуклеоза и 1 (1.56%) със скарлатина. 

Описан беше 1 (1.56%) случай с вродена варицела. Средният болничен престой беше 5.71 

дни. Лечение с ацикловир беше проведено при 42 (65.6%) пациенти, а при 46 (71.8%) се 

беше наложило прилагане на антибиотик. Регистриран беше 1 смъртен случай. Изводи: 

Заболяемостта от варицела е висока в Пловдивска област и корелира с тази в страната. 

Не е малък броят на пациентите с усложнения, при които се налага хоспитализация и 

провеждането на скъпоструваща терапия. Заболяването е значим здравен и социален 

проблем, което обосновава необходимостта от въвеждането на рутинна имунизация 

против варицела в България.  

Ключови думи: варицела, хоспитализация, усложнения, варицелна ваксина  

 

Analysis of the hospitalized patients with varicella in the Clinic of Infectious Diseases of 

the University Hospital “St. George” – Plovdiv in 2016 

Bacelova H, Vatev N, Galev A, Staikova J, Bacelov D, Minkov T, Stoicheva M  

Abstract 

The aim of the study is to be presented the hospitalized patients with varicella and to be 

analyzed the gravidity of clinical course and the complications of the disease, also the co-

infections and to be given recommendations for the improvement of the prevention. A 

retrospective epidemiological analysis of the patients with varicella and hospitalized in the 

Clinic of Infectious Diseases of the University Hospital “St. George” – Plovdiv, for the period 

01.01.2016 - 31.12.2016, has been done. The distribution by age, sex, duration of hospital stay 



and complications have been analyzed. The incidence rate of varicella in Plovdiv region and 

Bulgaria for 2016 were described. Routine clinical, laboratory and statistical methods have been 

used too. For 2016 were hospitalized 65 patients with varicella at all. This was 1.7% of all the 

patients in Plovdiv region (3767). The hospitalized men were 32 (48.4%), and the women – 33 

(51.6%). The age distribution established the most number of the hospitalized patients from the 

age group 1 to 4 years - 19 (29.7%), babies less than 1 year were 13 (20.3%). From the studied 

patients two were with co-infection – 1 (1.56%) with infectious mononucleosis and 1 (1.56%) 

with scarlet fever. It was described 1 (1.56%) case with congenital varicella. The mean hospital 

stay was 5.71 days. Treatment with acyclovir was conducted in 42 (65.6%) patients, and for 46 

(71.8%) have been used antibiotics. One lethal case was registered. Conclusions: The incidence 

rate of varicella in the region of Plovdiv is high and it correlates with that in Bulgaria. The 

number of the patients who have to be hospitalized is not small and some of them need 

expensive therapy. The disease is a significant health and social problem, which justifies the 

implementation of routine immunization against varicella in Bulgaria.    

Key words: varicella, hospitalization, complications, varicella vaccine  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.14. Хеморагични трески. Кримска-Конго хеморагична треска, случай в Пловдив – 

2012.  Петров А, Велчева Р, Боев И, Ватев Н, Стойчева М, Бойкинова О, Казакова Ц, 

Николов В, Цонева А, Гочева А, Динева А. Екзотични, регионално значими инфекциозни 

и паразитни болести. Сборник статии. Изд: МУ-Пловдив; 2013: 33-39. ISBN 978-954-

9549-92-8. (2.7 т.)   

Резюме  

Въведение: Хеморагичните трески са група остри вирусни природо-огнищни заболява-

ния, характеризиращи се с универсална капиляротоксикоза, проявяващи се с интокси-

кационен, хеморагичен синдроми и признаци на поражение на различни органи и сис-

теми. Причинителят на Конго-Кримската хеморагична треска е арбовирус, вид Хантави-

рус от сем. Bunyaviridae. Механизмът на заразяване е чрез ухапване от кърлеж, въз-можно 

е аерогенно в лабораторни условия и при контакт с кръв на болен човек.  

Цел: Целта на настоящото проучване е да се представи случай на ККХТ у 45 годишен 

мъж, лекуван в Университетска инфекциозна клиника, Пловдив с благоприятен изход.  

Материал и методи: Проследени са анамнезата, развитието на болестта и лечението на 

Ш.М.М. 45г. от с. Девинци. Използвани са методите на клинично наблюдение, стан-

дартни лабораторни изследвания, КАТ, ехография, вирусологична и серологична диаг-

ностика в ЦЗПБ.  

Резултати и обсъждане: Пациентът постъпва с анамнестични данни за евентуален кър-

лежов контакт и разгърната клинична картина на ККХТ - ТИС, КФС, със суфузии на 

пунк-ционните места. Изразена тромбоцитопения, хипоалбуминемия, висока 

трансферазе-мия. Положителни серологични /ELISA/ изследвания за КХТ и отрицателни 

за ХТБС, PCR за CCHF-положителен. Лечение с КХТ булин 18мл.; водносолева 

реанимация, корекция на електролитите, гастропротектори, съдоукрепващи, 

поливитамини, Цефтриаксон 2гр. Карзил 3х90мг. Състоянието на болния се подобри. 

Интоксикационните прояви отзву-чаха в рамките на няколко дни. Тромбоцитният брой 

постепенно се повиши и на 8-я ден от лечението се регистрираха нормални стойности.  

Ключови думи: арбовируси, ККХТ, трансмисивни инфекции.  

 

VIRAL HEMORRHAGIC FEVERS. CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER, 

CASE IN PLOVDIV -2012 

Petrov A., Velcheva R., Boev I., Vatev N., Stoicheva M., Boykinova O., Kazakova C., Nikolov 

V., Tsoneva A., Dineva A., Gocheva A.  

Abstract 

Introduction: The viral hemorrhagic fevers (VHFs) are a diverse group of animal and human 

illnesses that may be caused by five distinct families of RNA viruses. All types of VHF are 



characterized by fever and bleeding disorders and all can progress to high fever, shock and 

death in many cases.  

The purpose: The aim of this study is to present a case of 45 years old man with CCHF, treat-

ed in University Infectious clinic of Plovdiv.  

Material and methods: We follow up the history of illness, clinical sings and treatment of the 

patient. Methods of clinical observation, comparative analysis, laboratory and biochemi-cal 

investigations, ELISA and ultrasound are used.  

Results and discussion: Signs and symptoms of the case include fever and bleeding diathesis. 

Also flushing of the face and chest, petechiae and hypotension are observed. No vomiting and 

diarrhea occurred. The findings of laboratory investigation show a decrease in the plate-let 

count, an increase in the serum liver enzymes and positive PCR for CCHF.  

Key words: arbovirus, CCHF, vector born infections.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.15. Ерлихиози и анаплазмози – обзор и собствен опит. Пишмишева М, Христова И, 

Стойчева М, Ватев Н. Екзотични, регионално значими инфекциозни и паразитни 

болести. Сборник статии. Изд: МУ-Пловдив; 2013: 23-32. ISBN 978-954-9549-92-8.  

(7.5 т.)   

Резюме:  

Разгледани са историческите данни, разпространението на съвременния етап и основ-

ните епидемиологични характеристики (източник на инфекция, механизъм на преда-

ване, възрастово и полово разпределение) на ерлихиозите и анаплазмозите. Описани са 

патогенезата, клиничното протичане и терапевтичния подход според наличните ли-

тературни данни. Представени са 3 случаи (собствен опит) с анаплазмоза, наблюдавани 

от нас през 2009 (1 случай) и 2012 (2 случая) година. В заключение се посочва, че ерли-

хиозите и анаплазмозите са нововъзникнали инфекции. Вниманието на медицинските 

кадри към тези заболявания трябва да се заостри, тъй като засега се подценява кли-

ничното и епидемиологичното им значение.  

Ключови думи: ерлихиози, анаплазмози, епидемиология, клиника  

 

Ehrlichiosis and anaplasmosis – review and own exoerience HRLICHIOSIS AND 

Pishmisheva M, Christova I, Stoycheva M, Vatev N 

Abstract:  

The historical data, the contemporary spread and the main epidemiological characteristics 

(source of infection, mechanism of transmission, age and sex structure) of ehrlichiosis and 

anaplasmosis have been reviewed. The pathogenesis, the clinical course and the therapeutic 

approach have been described according to the available data in the medical literature. Three 

cases with anaplasmosis are presented as our own experience. We observed them in 2009 (1 

case) and in 2012 (2 cases). In conclusion: Ehrlichiosis and anaplasmosis are emer-gent 

infections. Healthcare workers should consider more seriously these diseases, since their 

clinical and epidemiological significance is currently underestimated.  

Key words: ehrlichiosis, anaplasmosis, epidemiology, clinical course  

 

 

 

 

 

 



14.16. Салмонелоза при паценти с HIV. Георгиева В, Динева А, Николов В, Стойчева М, 

Ватев Н, Койчева Л, Мурджева М. Екзотични, регионално значими инфекциозни и 

паразитни болести. Коинфекции при пациенти с HIV/AIDS и други инфекциозни 

болести. Сборник статии. Изд: МУ-Пловдив; 2014:101-103. ISBN 978-619-7085-38-9.  

(4.2 т.)     

Резюме  

Нарушенията в клетъчния имунитет, свързани с HIV инфекцията предразполагат към 

развитие на различни инфекциозни заболявания. HIV(+) имат 20 пъти по-висок риск от 

инфектиране със Salmonella spp и 100 пъти по-висок риск от разви-тие на бактериемия в 

сравнение с HIV(-). Salmonella spp инфекциите при имуно-компетентни индивиди 

причиняват най-често самоограничаващ се гастроенте-рит, а сепсисът е основна 

манифестация на салмонелозата при HIV(+) и е СПИН-дефиниращо заболяване. 

Представени са два клинични случая на салмонелоза при HIV(+) пациенти: салмонелен 

абсцес и тежък гастроентерит. Първият случай е 31-годишен HIV(+) интравенозен 

наркоман. Пациентът е стартирал cАРТ (TDF, FTC, LPV/r), която е прекъснал самоволно. 

Поводът за постъпване в клиниката е тежък горно- и долнодиспептичен синдром. От 

копрокултура е изолирана Salmonella typhimurium. Диспептичните оплаквания 

персистират 2 седмици и се овладяха в хода на започнатото етиологично лечение, заедно 

с cАРТ. Вторият слу-чай е 25-годишна HIV(+) жена с пионефроза на десен бъбрекс 

фистулизация към кожата. От раневия секрет са изолирани Salmonella enteritidis + 

Esherichia coli. Па-циентката отказа оперативно лечение и почина в дома си два месеца 

по-късно.  

Ключови думи: салмонелоза, HIV инфекция 

Salmonellosis among patients with HIV 

Abstract: The cell mediated immunity disorders, associated with HIV, lead to development of 

different opportunistic infections. HIV(+) patients have 20 times higher risk of infection with 

Salmonella spp compared to the general population and 100 times higher risk of developing 

bacteremia. In immunocompetent patients Salmonella spp infections cause enteritis. Salmonella 

sepsis is the main manifestation of the disease in HIV+ patients and is considered AIDS defining 

illness. The objective is to present two cases of salmonellosis in HIV(+) patients: salmonella 

abscess and severe gastroenteritis. The first case is 31-years old HIV(+) intravenous drug user. 

The patient has started cART (TDF, FTC, LPV/r), but has chosen to interrupt the therapy. The 

reason for admission to the hospital was severe gastroenteritis. Salmonella typhimurium was 

detected from stool sample. The patient's condition improved as a result from the treatment. 

The second case is 25- years old HIV(+)woman with pyonephrosis of the right kidney with a 

skin fistula. From the wound culture were detected Salmonella enteritidis and Escherichia coli. 

The patient received conservative treatment, but she denied a live-saving operation and passed 

away at home two months later.  

Key words: salmonellosis, HIV infection  



14.17. Туберкулозни менингити при пациенти с ХИВ. Георгиева В, Динева А, Николов В, 

Стойчева М, Ватев Н, Койчева Л, Мурджева М, Гарджева П, Давчев В. Екзотични, 

регионално значими инфекциозни и паразитни болести. Коинфекции при пациенти с 

HIV/AIDS и други инфекциозни болести.  Сборник статии. Изд: МУ-Пловдив; 2014:97-

100. ISBN 978-619-7085-38-9.   (3.3 т.)  

Резюме  

Туберкулозата остава съществен здравен проблем, заемайки една от водещите причини 

за смъртност в световен мащаб. Туберкулозата на централната нервна система е една от 

най-сериозните манифестации на екстрапулмонарната ТБ. Цел на настоящата работа е да 

се проучат диагностичните и терапевтични пробле-ми при пациенти с HIV и 

туберкулозен менингит. Представени са 2 случая на ту-беркулозни менингити при HIV(+) 

пациенти, лекувани в клиниката по Инфекциозни болести към УМБАЛ "Св.Георги" 

Пловдив. Първият случай е 30 год. мъж, интраве-нозен наркоман, който е с 

диагностицирана и лекувана белодробна туберкулоза. По повод на нарушения в 

съзнанието и отклонения в неврологичния статус, както и в резултат на проведените 

изследвания, при пациента се установи ТБ менингит. Въпреки проведеното лечение 

пациентът загина месец след поставяне на диагно-зата. Вторият случай е 53 год. мъж с 

хетеросексуална трансмисия на инфекция-та, на антиретровирусна терапия ( FTC, TDF, 

DRV, RTV). Месец след започване на терапията пациентът постъпва в клиниката с 

оплаквания от кашлица, хълцане и отслабване на тегло. От направените изследвания се 

установи белодробна ту-беркулоза, по-късно и туберкулозен менингит. Въпреки 

проведеното лечение паци-ентът почина.  

Ключови думи: туберкулоза, HIV.  

Tuberculous meningitis among patients with HIV 

Abstract: Tuberculosis is a major health problem and remains a leading cause of death 

worldwide. Central nervous system tuberculosis is one of the most serious manifestations of 

extra-pulmonary tuberculosis. The aim of this work is to study the diagnostic and therapeutic 

problems in HIV(+) patients with TB meningitis are presented. Two cases of TB meningitis in 

HIV(+) patients were presented, treated in the Infectious diseases Clinic "St.George" University 

hospital Plovdiv. The first case is 30-years old intravenous drug user. The patient is diagnosed 

and treated 6 months for pulmonary tuberculosis. Because of altered level of consciousness and 

abnormal neurological examination, after the laboratory tests the patient was diagnosed with 

TB meningitis. Although the patient received proper treatment, he passed away a month after 

the diagnosis. The second case is 53-years old man with heterosexual transmission of HIV 

infection. The patient has started cART with FTC, TDF, DRV, RTV. A month after starting 

cART, the patient presented at the Clinic with complaints of cough, hiccups and weight loss. 

Thanks to the performed tests he was diagnosed with pulmonary tuberculosis and TB 

meningitis. The patient received anti-tuberculosis treatment, however he died.  

Key words: tuberculosis, HIV.  



14.18. Случай на внесена висцерална лайшманиоза – клинико-епидемиологични и 

терапевтични аспекти. Петров А, Вучев Д, Бойкинова О, Стойчева М, Ватев Н,  

Масарлиева А, Енева К, Попова Г, Тодоров Г, Балтаджиев И, Боев И. Екзотични, 

регионално значими инфекциозни и паразитни болести. Коинфекции при пациенти с 

HIV/AIDS и други инфекциозни болести. Сборник статии. Изд: МУ-Пловдив; 2014:106-

111. ISBN 978-619-7085-38-9.   (2.7 т.)   

Резюме: Цел. Представя се случай на пациент с внесена, рядка, протозойна паразитоза - 

висцерална лайшманиоза, със серологична верификация, непотвърдена морфологично.  

Материали и методи. С.В.К., 48г. – пребивавал многократно в Гърция – като сезонен 

селскостопански работник , заболял през лятото на 2013г. с продължителен фебрилитет, 

силна отпадналост, загуба на тегло. Хоспитализиран е неколкократно в Клиника по 

хематология, където след КМП е отхвърлена малигнена хемопатия. Насочен за 

уточняване и лечение в Клиниката по инфекциозни и паразитни болести, поради 

установени в динамика високи нива на антилайшманийни антитела – ЕЛИЗА – ИГГ – до 

19,5 UI /ml. Резултати и изводи. Приложи се етиолгично лечение с антимоновия 

препарат GLUKANTIME – по схема на СЗО, което даде добър терапевтичен резултат – с 

клинично подобрение, както и значително и трайно понижение на специфичните ан-

тилайшманийни антитела.  

Ключови думи: висцерална лайшманиоза, лабораторна диагностика, терапия.  

IMPORTED VISCERAL LEISHMANIOSIS – CLINICAL, EPIDEMIOLOGICAL 

AND THERAPEUTIC ASPECTS – A CASE REPORT 

 Abstract: Objectives. In this abstract, a case of imported, rare, protozoan parazitosis is 

presented. Diagnosis is verified by positive serology; etiological diagnosis by morphological 

testing was negative.  

Materials and Methods. The patient is S. V. K, 48 years old, regular traveler to Greece, 

employed there as a seasonal farm worker. The onset of disease was in the summer of 2013 

with prolonged febrile episodes, malaise and weight loss. S. V. K had multiple admissions to 

the Clinics of Hematology. During hospitalizations by bone marrow aspirate, malignant blood 

disorder was ruled out. Referred to the Clinics of Infectious and Parasitic Diseases following 

positive serological testing for specific anti – leishmania antibodies. Results and conclusions. 

Testing was performed by ELISA, documenting positive quantitative dynamic trend in the 

antibody levels – up to 19.5 UI/ml. Etiological treatment was administered in his case – the 

pentavalent antimonial agent Glucantime in regimens based on WHO guidelines. Therapeutic 

outcome was successful in this case - based on the resolution of the clinical symptoms and 

continuous negative trend in the level of specific antibodies.  

Key words: visceral leishmaniosis, laboratory diagnostic, therapy   

  

 



14.19. ВИРУСЕН ХЕПАТИТ В, ВИРУСЕН ХЕПАТИТ Е ИЛИ ТОКСИЧЕН ХЕПАТИТ. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ. Петров А, Бойкинова О, Ватев Н, Стойчева М, Гочева А. 

Екзотични инфекциозни и паразитни болести. HIV/AIDS и ко-инфекции. Сборник 

статии. Изд: МУ-Пловдив; 2015:52-56. ISBN: 978-619-7085-58-7.  (6 т.)   

 

Резюме:  

Въведение: Дефиницията за Остра чернодробна недостатъчност, ползвана от ALFSG, 

въведена от Tray and Davidson през 1960 г. и утвърдена с времето, постулира: наличие на 

енцефалопатия и коагулопатия, настъпващи до 26 седмици от началото на заболяването 

(Koff). Цел: Целта на настоящата презентация е да представим случай на 32 годишен 

мъж с инициали Ю.Р.Ч., лекуван в Инфекциозна клиника и приведен в Токсикология, 

където настъпва Exitus letalis. Материали и методи: Касае се за 32 годишен мъж, лекуван 

в Инфекциозна клиника 3 дни и приведен в Токсикология, където настъпва Exitus letalis 

за 24 часа. Пациентът разви фатална чернодробна недостатъчност, хепато-ренален 

синдром, белодробен и мозъчен оток. Приложени са комплексен метод на 

епидемиологично проучване и клинично наблюдение. Мониторингът включва анализ на 

лабораторните показатели в пълен обем и серологична диагностика. Резултати и 

обсъждане: Тридесет и две годишен мъж, злоупотребяващ с алкохол, е бил приет в 

„Пълмед“ за болка в стомаха и дясното подребрие. По повод на висока температура беше 

приел 14 таблетки парацетамол за 14 часа. Изпил литър водка. Поради много високи 

стойности на трансаминазите беше хоспитализиран в Инфекциозна клиника със 

съмнение за остър вирусен хепатит. Състоянието му се влоши прогресивно с екстремна 

чернодробна цитолиза, олиго-анурия и тежки метаболитни нарушения (декомпенсирана 

метаболитна ацидоза). Болният изпадна в психомоторна възбуда, последвана от 

коматозно състояние. Настъпи развитие на остра чернодробна недостатъчност, с проява 

на хепато-ренален синдром, мозъчен оток и белодробен оток. След преценка, че 

непосредствена опасност за живота на пациента беше хиперволемията, беше приведен в 

Токсикология за хемодиализа, където екзитира за 24 часа. Извод: Анамнестичните, 

клинични и параклинични данни, дават основание да се приеме, че се касае за остро 

отравяне с парацетамол и алкохол, довело до остра чернодробна недостатъчност и ОБН. 

Диагнозата остър вирусен хепатит В или Е не беше приета, но може да се дискутира, 

поради положителни маркери.  

Ключови думи: ОЧН, диференциална диагноза, токсичен и вирусен хепатит  

 

Viral hepatitis B, viral hepatitis E or toxic hepatitis. Clinical case. 

Abstract: Introduction: The definition of acute liver failure, used by ALFSG, introduced by 

Tray and Davidson in 1960 and confirmed by the time postulated: „The presence of encepha-

lopathy and coagulopathy occurring up to 26 weeks of onset― /Koff/. Objective: The purpose 

of this presentation was to present the case of a 32 year old man treated at the Infectious 



Diseases Clinic and brought in Toxicology, where occurs Exitus letalis. Materials and 

Methods: This was a 32 year old man treated at the Infectious Diseases Clinic three days and 

brought in Toxicology, where occurs Exitus letalis in 24 hours. The patient developed a fatal 

liver failure, hepato-renal syndrome, pulmonary and cerebral edema. Results: Thirty-two years 

old man, abusing alcohol was accepted in "Pulmed" with pain in the stomach and right upper 

quadrant. On the occasion of the high temperature he has accepted 14 paracetamol tablets in 14 

hours. Drunk a liter of vodka. Due to the very high levels of transaminases was hospitalized at 

the Infectious Diseases Clinic with suspected acute viral hepatitis. His condition deteriorated 

progressively with extreme liver cytolysis, oligo-anuria and severe metabolic disorders 

(decompensated metabolic acidosis). The patient fell into a psycho-motor agitation, followed 

by coma. There was development of acute liver failure, with onset of hepato-renal syndrome, 

cerebral edema and pulmonary edema. After assessing that the immediate danger to the patient's 

circulatory overload was brought into Toxicology for hemodialysis, where he died.  

Conclusion: The history, clinical and paraclinical data gave reason to assume that the patient 

was with acute poisoning with paracetamol and alcohol led to acute liver failure and death. The 

diagnosis of acute viral hepatitis B and E may be suspected due to positive markers.  

Key words: ALF, differential diagnosis between viral and toxic hepatitis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.20.  КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ТЕЖКО ПРОТИЧАЩА ЛЕПТОСПИРОЗА У 58 

ГОДИШЕН МЪЖ, ЗАВЪРШИЛ С ОЗДРАВЯВАНЕ. Петров А, Ватев Н, Стойчева М, 

Казакова Ц, Цонева А, Николов В, Гочева А. Екзотични инфекциозни и паразитни 

болести. HIV/AIDS и ко-инфекции. Сборник статии. Изд: МУ-Пловдив; 2015:71-75. 

ISBN: 978-619-7085-58-7. (4.2 т.)  

 

Резюме:  

Въведение: Лептоспирозата в последните години не е честа и се определя като 

възвръщаща се инфекция. Позната е от втората половина на XIX век, а причинителят е 

идентифициран през 1915 година от Inado. Цел: Целта на настоящата статия е да 

представим случай на тежко протекла лептоспироза у 58 годишен мъж с инициали Х.Н.Б. 

от гр. Пловдив и да посочим някои трудности в диагностичния и диференциално-

диагностичен процес. Материали и методи: Разгледан е случай на лептоспироза при 

пациент, лекуван в ГЕК и след това в ОРИЛ на Инфекциозна клиника, УМБАЛ „Св. 

Георги“. Приложени са комплексен метод на епидемиологично проучване и клинично 

наблюдение. Мониторингът включва анализ на лабораторните показатели в пълен обем, 

инструментални изследвания /ехографии, КАТ/ и серологична диагностика.  Резултати 

и обсъждане: Каса е се за 58 г. мъж, заболял остро с висок фебрилитет, втрисане и силни 

болки по мускулите на подбедриците. В деня на хоспитализацията в ГЕК бил много 

отпаднал, урината му потъмняла и намаляла по количество. В отделението се представи 

с изразена интоксикация, висок билирубин, умерена трансферазимия, тромбоцитопения, 

налагаща изключване на лайшманиоза и левкоцитоза с уринарна находка. След 

консултация с инфекционист е предложено изследване за Лептоспироза и при получаване 

на положителен резултат е приведен в ОРИЛ на Инфекциозна клиника. Заедно с 

познатите миалгии, хепаторенален синдром, интензивен иктер с хепатомегалия, при 

пациента се прояви и по-рядко срещаният бронхопневмоничен синдром, доказан 

рентгенологично и утежнил протичането на заболяването. Бе доказана Leptospira Mitis. 

Заболяването бе с благоприятен завършек. Извод: Въпреки нечестата презентация, 

Лептоспирозата е налична в страната и протичането и може да е много тежко, с 

определени диференциално-диагностични и терапевтични трудности.  

Ключови думи: тежка лептоспироза, ПОН 

Clinical case of severe leptospirosis in 58 years old man with a favorable outcome 

Abstract:  

Introduction: Leptospirosis in recent years is not common and is defined as Emerging 

infection. It is known from the second half of the XIX century, and the cause was identified in 

1915 by Inado. Objective: The purpose of this study is to present a case of leptospirosis with 

severe run in 58 years old man and to point out some difficulties in diagnostic and differential 

diagnostic processes. Materials and Methods: It is presented a case of patient with 

leptospirosis, treated in Gastroenterology and than in the intensive care unit (ICU) of Infectious 



Diseases Clinic, University Hospital "St. George ". The complex method of epidemiological 

research and clinical observation have been used. The monitoring included analysis of all 

laboratory tests, instrumental examinations and serological diagnosis.  Results and discussion: 

The patient was 58 years old man with a high fever, chills and severe pain in the muscles of the 

lower legs. On the day of hospitalization in Gastroenterology he has been very tired, with 

darkened urine and decreased in quantity. In our department he presented himself  with marked 

intoxication, high bilirubin, moderate transaminase activity, thrombocytopenia and 

leukocytosis. After consultation with infectionist, was proposed testing for Leptospirosis and a 

positive result was brought to ICU of Infectious Diseases Clinic. Along with the familiar 

myalgias, hepatorenal syndrome, intense jaundice with hepatomegaly, the patient manifested 

bronchopneumonic syndrome and aggravation of the disease. It was proven „Leptospira Mitis”. 

The disease had a favorable outcome.  

Conclusion: Despite the uncommon presentation Leptospirosis is available in the country and 

its course can be very severe, with certain differential diagnostic and therapeutic difficulties.  

Key words: severe leptospirosis, MODS   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.21. Честота и значение на внесените инфекции. в Европа, 2012. Съвети за превенция 

при екзотични пътувания. Ватев Н, Стойчева М, Петров А. Екзотични инфекциозни и 

паразитни болести. HIV/AIDS и ко-инфекции. Сборник статии. Изд: МУ-Пловдив; 

2015:76-82. ISBN: 978-619-7085-58-7.  (10 т.)    

  

Резюме:  

Целта на работата е да се разгледат честотата и значението на внесените инфекциозни и 

паразитни заболявания в Европа за 2012. Използвани са данни от годишния 

епидемиологичен анализ на Европейския Център за Контрол на Болестите (ЕЦКБ) от 

2014 и документ на ЕЦКБ от май 2014, относно ключови инфекции, засягащи 

имигрантското население в Европейския Съюз (ЕС). Наличните данни за заболяванията 

в Европа от малария, холера, туберкулоза, денга, шигелози, хепатит А и др. през 2012 

година показаха, че значителна част от тях (между 10 и 25%) са внесени, а случаите с 

холера бяха внесени в 100%. Дадени са конкретни препоръки за превенция от заразни 

заболявания при пътуване до екзотични страни. Изводи: Интензивната миграция при 

съвременния живот е свързана с определен риск от заразяване при пътуване. Необходимо 

е да се извърши съответната имунопрофилактика при пътувания до екзотични 

дестинации. При появата на зоболяване сред лицата, завърнали се от тези дестинации, 

трябва да се обръща по-голямо внимание на епидемиологичната анамнеза и да се мисли 

включително за заболявания, които не се срещат често (или въобще) при хората, кои-то 

не са пътували.  

Ключови думи: инфекциозни и паразитни болести, внесени инфекции, превенция при 

екзотични пътувания.   

 

INCIDENCE AND IMPORTANCE OF THE IMPORTED INFECTIONS IN EUROPE, 

2012. ADVICES FOR PREVENTION DURING EXOTIC TRAVELS 

 

Abstract:  

The aim of the study is to consider the incidence and the importance of the imported infections 

in Europe for 2012. Data from the Annual Epidemiological Report on Communicable Diseases 

of the European Center for Disease Control (ECDC) for 2014 have been used and also a 

document of the ECDC from May 2014, concerning key infections among the migrants in 

Europe Union. The existing data for the diseases in Europe from malaria, cholera, tuberculosis, 

dengue, shigellosis, hepatitis A and other diseases in 2012 showed, that a significant part of 

them (from 10 to 25%) were imported, and the cases with cholera were imported in 100%. 

Concrete advices for prevention from infectious diseases during travelling to exotic destinations 

have been given. Conclusions: The intensive migration  of the contemporary life is connected 

with a risk from infections during travels. It is necessary to be provided the appropriate immune 



prophylaxis before travelling to exotic destinations. In case of disease manifestation among 

people, returning from these destinations, we have to pay more attention to the epidemiologic 

history and to think for diseases, including such which are rare (or disappeared) in the 

contemporary medical practice and which arise very rarely among the people, who have not 

traveled.  

Key words: infectious and parasitic diseases, imported infections, prevention during exotic 

travels   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.22. Проблеми, свързани с разпространението на хепатит А вирусната инфекция в 

България. Ватев Н, Петров А, Пекова Л. IX национална конференция по инфекциозни 

болести с международно участие 9-11 октомври 2014 Стара Загора Сборник с материали: 

110/ 114 стр. ISBN: 978-954-338-123-4. (10 т.)  

Резюме:  

Целта на работата е да се разгледат проблемите, свързани с разпространението на 

хепатит А вирусната инфекция в България. Хепатит А е повсеместно разпространено 

заболяване, но се характеризира с различна ендемичниост в отделните страни. България 

се отнася към страните със средна ендемичност. Заболяемостта у нас обаче е най-висока 

в Европа – през последните 10 години тя варира от 30-75/100 000, а през епидемични 

години в някои региони е била над 400/100 000. Това показва, че контролът на 

заболяването не е добър. Понастоящем медицината разполага със съвременни методи за 

доказване на хепатитния А вирус – доказване на нуклеиновата киселина на вируса и на 

антигена му. Тези методи не са въведени в България, поради което при възникването на 

епидемичен взрив не е възможно да се определи пътя и факторите за предаване на 

инфекцията и произхода на вирусния щам.  

В заключение считаме, че проблемите са: 1. Липсата на рутинна имунизация против 

хепатит А в България. 2. Съвременните методи за доказване на причинителя не са 

въведени в медицинската практика на страната.  

Ключови думи:хепатит А, заболяемост, методи за доказване на вируса, проблеми  

 

Problems, connected with the incidence of hepatitis A viral infection in Bulgaria 

Summary:  

The aim of the study is to discuss the problems, connected with the spreading of hepatitis A 

viral infection in Bulgaria. Hepatitis A is spread worldwide but with significant difference in 

the incidence between countries. Bulgaria is a country with moderate incidence, but it is the 

highest in comparison with the other countries in Europe – during the last 10 years it varied 

between 30-75/100 000 and in epidemic years in some regions it reached over 400/100 000. 

These facts show that the control of the disease is not good. Now the medicine disposes of 

contemporary methods for confirming hepatitis A virus– confirmation of viral nucleic acid and 

viral antigen. These methods are not implemented in Bulgaria. Thus in case of epidemic 

outbreak it is not possible to determine the route and the factors of transmission and the origin 

of the viral strain. In conclusion: We consider that the problems are: 1. Lack of routine 

immunization against hepatitis A in Bulgaria. 2. The contemporary methods for the 

confirmation of the virus are not implemented in the medical practice of the country.  

Key words: hepatitis A, incidence, methods for confirmation the virus, problems  

 



14.23. Разпространение на хепатит Е вирусна инфекция сред лица лишени от свобода – 

първо проучване за страната. Пишмишева М, Голгочева-Маркова Е, Насева Е, Барбаров 

А, Ватев Н,  Тенев Т, Стойчева М. Сборник статии: ХИВ и коинфекции. Инфекциозни и 

паразитни екзотични болести. Изд. МУ-Пловдив; 2017:17-22. ISBN 978-619-7085-89-1. 

(4.2 т.)  

Резюме: 

Въведение: Вирусните хепатити са често срещани заболявания. Затворените колективи 

благоприятстват разпространението им и избухването на епидемии. Специфичен затво-

рен колектив са лицата в местата за лишаване от свобода поради редица особености: 

пренаселеност, еднополово население, хомосексуализъм, употреба на наркотични ве-

щества, татуировки. Налице са условия за разпространение на редица инфекции. Цел: 

Да се проучи честотата на хепатит Е вирусна инфекция сред затворници. Материали и 

ме-тоди: Анкетирани са 40 мъже от 400 в затвора в гр. Пазарджик и са извършени 

изследвания (anti-HEV IgM, anti-HEV IgG) в НРЛ по хепатитни вируси, гр. София по 

метода ELISA с тест DIA PRO-Italy. Резултати: Изследваните лица бяха на средна 

възраст 41,1 г. (± 12,29 г.). От тях 24 (60%) бяха българи, а 16 (40%) – роми. Средният 

престой в затвора беше 3,18 г. ± 3,86 г. С придружаващи заболявания бяха 22 (55%). За 

прекаран хепатит съобщиха 15 лица. Данни за употреба на алкохол имаше при 20 (50%), 

а при 3-ма на наркотични вещества. Серологични маркери за HEV инфекция установихме 

при 8 (20%) затворника – при 4 anti-HEV IgM и anti-HEV IgG, а при 4 – само anti-HEV 

IgG. Средната възраст на anti-HEV IgG положителните беше по-висока от тази на 

отрицателните: 53,25 г. спрямо 43,06 г. (p = 0,033). Anti HEV IgG се наблюдаваше много 

по-често сред употребяващи алкохол (35,3%) спрямо другите (8,7%), p = 0,038, от всички 

затворници с HEV /+/ серология. При всички затворници с anti HEV IgM (+), АСАТ и 

АЛАТ бяха в референтни стойности. Значителни промени в стойностите на anti HEV IgM 

проследени за период от три месеца не са установиха. Всички лица с HEV /+/серология 

бяха българи, което съвпада с наблюденията ни сред заболели извън затвора. Обсъждане: 

Данни за HEV-инфекция се установиха при 20% от проучените, лишените от свобода в 

гр. Пазарджик. Anti НЕV IgG се установиха по-често при по-възрастни пациенти и при 

употребяващите алкохол. Не е ясна епидемиологията на хепатит Е сред лишените от 

свобода. Това е първо проучване в България и са необходими разширени по-нататъшни 

проучвания.  

Ключови думи: хепатит Е, лишени от свобода, хепатити  

SPREAD OF HEPATITIS E VIRAL INFECTION AMONG PRISONERS IN 

PAZARDZHIK – THE FIRST COUNTRY SURVEY 

Introduction: Closed teams favor the spread of viral hepatitis and the outbreak of epidemics. 

This happens because of overcrowding, same-sex population, homosexuality, drug use and tat-

toos. Aim: To investigate the incidence of hepatitis E among prisoners. Materials and 

Methods: 40 men out of 400 were interviewed in Pazardzhik Prison and investigations /anti 

HEV IgM/ anti-HEV IgG / ELISA with DIA PRO-Italy test were performed. Results: The 

surveyed persons were with mean age 41.1 years ( +/- 12.29). Of these, 60% were Bulgarians 



and 40% were Roma. With concomitant illnesses were 22 /55% /. About 15 people had reported 

hepatitis. Data on alcohol use were in 20, and for narcotics at 3. Serological markers for HEV 

infection were detected in 8 inmates (20%). Anti HEV IgG was observed more frequently in 

alcohol users (35%). For all prisoners with anti HEV IgM, ALT and AST were in reference 

values. All persons with HEV + serology were Bulgarians. Discussion: Data on HEV infection 

is found in 20% of the studied prisoners. Anti HEV IgG was found more frequently in alcohol 

users. The epidemiology of hepatitis E is not clear among the prisoners.  

Key words: Inmates, hepatitis E, hepatitis E virus (HEV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.24. Защитни антитела към хепатит В и морбили при деца от 18 месеца до 4 години. 

Ватев Н, Стойчева М, Петров А, Атанасова М, Аргирова П. Сборник статии: ХИВ и 

коинфекции. Инфекциозни и паразитни екзотични болести. Изд. МУ-Пловдив; 2017:23-

28. ISBN 978-619-7085-89-1.  (6 т.)  

Резюме 

Цел: Да се изследват защитните антитела към хепатит В и морбили при децата на посоче-

ната възраст, за да се оцени постваксиналния им имунен статус. Материали и методи: 

През 2015 и 2016 г. са проучени 172 деца от Пловдивска област на възраст от 18 месеца 

до 4 години. На 170 от тях са изследвани антитела към хепатитния В вирус (anti-HBs), а 

на 172 – IgG антитела към морбилния вирус (anti-measles IgG). Серологичното 

изследване за anti-HBs е извършено по ELISA метода с диагностични китове на BioKit 

(Spain), а за anti-measles IgG – по ELISA метода с диагностични китове на NovaTec 

(Germany). Извършен е епидемиологичен анализ на получените резултати, включващ и 

етническата принадлежност на децата с отрицателен резултат. Резултати: От проучените 

170 деца за anti-HBs, при 75 (44.12%) титърът беше под защитния. От тези 75 деца, 51 

(68%) бяха от ромски произход, а другите 24 (32%) – с български произход. Резултатът 

при 172-те деца, изследвани за anti-measles IgG, беше следният: 16 (9.30%) бяха с титър 

под защитния, 3 (1.74%) – в сивата зона и 153 (88.96%) – с титър на антитела над 

защитния. Изводи: Получените резултати показват незадоволителен имунен статус при 

децата, особено по отношение на хепатит В. При морбили той е по-добър, но и при двете 

заболявания съществува риск от възникването им при деца, които би трябвало да са 

имунизирани и защитени. Този риск се потвърди от възникналите вече около 100 случаи 

с морбили в Пловдив от началото на 2017 до края на май.  

Ключови думи: хепатит В, морбили, защитни антитела, деца 

PROTECTIVE ANTIBODIES AGAINST HEPATITIS B AND MEASLES AMONG 

CHILDREN, AGED FROM 18 MONTHS TO 4 YEARS 

Abstract 

Aim: To be studied the protective antibodies against hepatitis B and measles among the children 

from this age group for to precise their post-vaccine status. Materials and methods: During 

2015 and 2016, 172 children from Plovdiv region have been studied. They were aged from 18 

months to 4 years. 170 from the children were tested for protective antibodies against hepatitis 

B (anti-HBs), and 172 were tested for IgG antibodies against measles virus (anti-measles IgG). 

The serological test for anti-HBs was performed with ELISA method, using diagnostic kits of 

BioKit (Spain), and for anti-measles IgG – with ELISA method, using kits of NovaTec 

(Germany). It has been done epidemiological analysis of the obtained results, which included 

the ethnic affiliation of the children with negative results. Results: From 170 of the studied 

children for hepatitis B (anti-HBs), 75 (44.12%) were with titer less than the protective. From 

these 75 children, 51 (68%) were from Roma origin, and 24 (32%) – with Bulgarian origin. The 

result for the 172 children, tested for anti-measles IgG, was the following: 16 (9.30%) were 

with titer less than the protective, 3 (1.74%) – in the grey zone and 153 (88.96%) – with titer of 



the antibodies more than the protective. Conclusions: The obtained results showed 

unsatisfactory immune status among the children, especially against hepatitis B. Against 

measles the immunity was higher, but there was a risk both for the two diseases to arise 

epidemic outbreak among children, who had to be immunized and protected. This risk was 

proven from the registered about 100 cases of measles in Plovdiv from the beginning of 2017 

to the end of May.   

Key words: hepatitis B, measles, protective antibodies, children   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.25. Епидемиологични, клинични и лабораторни характеристики на заболелите от 

морбили през март – юли 2017 г. П. Аргирова, А. Петров, Н. Ватев, М. Мурджева, М. 

Стойчева   Сборник статии: ХИВ и коинфекции. Инфекциозни и паразитни екзотични 

болести. Изд. МУ-Пловдив; 2017:29-33. ISBN 978-619-7085-89-1.  (6 т.)      

Резюме 

Цел на настоящата работа е да се анализират клиничните, епидемиологични и лабора-

торни характеристики на заболелите от морбили в региона на Пловдив през периода март 

– април 2017 г. Материали и методи: Проучването включва 139 хоспитализирани болни 

от морбили, лекувани в Клиниката по инфекциозни болести, УМБАЛ „Св. Георги“ – 

Пловдив в периода на наблюдение. Използвани са методите на клиничен и 

епидемиологичен анализ, клинико-лабораторни, микробиологични и образни 

изследвания. Резултати и обсъждане: Кърмачетата под 1 год. възраст бяха 24%; 1 – 3 г. 

бяха 25%; 4 – 17 г. – 31%; и над 18 г. – 21%. Етническа принадлежност: роми – 83,5% и 

българи – 16,5%. 62% от заболелите съобщиха за контакт с болен от морбили. 98 от 

заболелите бяха над 13-мес. възраст и са подлежали на имунизация. От тях 49% казаха, 

че са имунизирани, 28% отричаха имунизация, а при 23% нямаше данни. Най-често 

наблюдаваните клинични симптоми бяха: фебрилитет – 97,1%, кашлица – 98,6% и хрема 

– 82,7%. Конюнктивит се наблюдаваше при 82%, астено-адинамия при 46%, а диария при 

51,1%. Обривът се появяваше средно на 4-тия ден от началото на оплакванията. Петна на 

Коплик открихме при 71,9%, шийна лимфаденомегалия при 56,1%, хепатомегалия – при 

25,2%, а спленомегалия – при 7,9%, аускултаторна белодробна находка (брон-

хит/пневмония) при 33,1%. Клинико-лабораторни изследвания: Левкопения при 32,4%, 

левкоцитоза – 2,2% нормоцитоза при останалите. СУЕ беше повишено при 39,1%, а CRP 

при 76,5% от изследваните. Рентгенография на бял дроб се осъществи по показания и 

беше положителна при 28/46. Серологичното изследване (ELISA) беше положително при 

95,7% (133/139). Усложнения, наблюдавани в хода на заболяването: пневмония – 12,2%, 

брон-хит – 15,1%, ларингит – 4,3%, отит – 1,4%, гастроентерит – 14,4% и стоматит – 

6,5%. Изходът бе фатален при един. Изводи: Преобладаващата част заболели от морбили 

бяха деца, но имаше и възрастни (20%). При 28% от пациентите, подлежащи на 

имунизация, липсваше такава. При нашите пациенти заболяването протече с обичайните 

клинични симптоми и лабораторни промени, но с висока честота на усложнения.  

Ключови думи: морбили, имунизация, усложнения   

 

EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF 

MEASLES PATIENTS IN MARCH – JULY 2017 

Abstract: The aim of the present work is to analyze the clinical, epidemiological and 

laboratory characteristics of measles in the Plovdiv region during the period March – April 

2017. Materials and methods: The study included all hospitalized measles patients treated at 

the Clinic of Infectious Diseases, University Hospital “St. George” – Plovdiv during the 

observed period. The methods of clinical and epidemiological analysis, clinical-laboratory, 



microbiological and imaging tests were used. Results and discussion: Infants below 1 year of 

age were 24%; 1 – 3 years were 25%; 4 – 17 years old – 31%; and over 18 – 21%. Ethnicity: 

Roma – 83.5% and Bulgarians – 16.5%. 62% of patients reported contact with a measles patient. 

98 of the patients were over 13 months of age and should have immunization. Of these, 49% 

said they were immunized, 28% denied immunization, and for 23% had no data. The most 

common clinical symptoms were: fever – 97.1%, cough – 98.6% and runny nose – 82.7%. 

Conjunctivitis was observed in 82%, asthenia at 46%, and diarrhea at 51.1%. The rash appeared 

average on the 4th day after the onset of complaints. Coplic spots were found in 71.9%, cervical 

lymphadenopathy in 56.1%, hepatomegaly – 25.2%, and splenomegaly – in 7.9%, auscultation 

data for bronchitis/pneumonia in 33.1%. Clinical-laboratory tests: leucopenia at 32.4%, 

leukocytosis – 2.2%, normocytosis to the rest. ESR was increased in 39.1% and CRP in 76.5% 

of the patients. X-ray of the lung was performed under indications and was positive at 28/46. 

The serological test (ELISA) was positive at 95.7% (133/139). Complications observed in the 

course of the disease: pneumonia – 12.2%, bronchitis – 15.1%, laryngitis – 4.3%, oti-tis – 1.4%, 

gastroenteritis – 14.4% and stomatitis – 6.5%. The outcome was fatal for one. Conclusions: 

Most of the measles patients were children, but there were also adults – 20%. 28% of the 

patients had no immunization. In our patients, the disease occurred with common clinical 

symptoms and laboratory changes but with high incidence of complications.  

Key words: measles, immunization, complications    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.26. Двегодишно проследяване на чернодробното увреждане при пациенти с 

ХИВ/СПИН и коинфекции с хепатотропни вируси чрез Фиброскен. А. Петров, Х. 

Георгиева, Н. Ватев, А. Петрова, М. Стойчева. Сборник статии: ХИВ и коинфекции. 

Инфекциозни и паразитни екзотични болести. Изд. МУ-Пловдив; 2017:43-48. ISBN 978-

619-7085-89-1.  (6 т.)  

Резюме  

Въведение: Една трета от пациентите с HIV/AIDS са ко-инфектирани с хепатотропни 

вируси: HBV, HCV. При интравенозните наркомани процентът достига 60% – 90%. Те са 

в много по-висок риск за развитие на чернодробна недостатъчност и смърт. „Фиброскен“ 

се наложи като най-добрия съвременен неинвазивен метод за определяне на степента на 

чернодробното увреждане. Цел: Целта на настоящото съобщение е да се проследят и 

анализират резултатите от приложението на „Fibroscan“, да се направи оценка на 

чернодробната фиброза и риска от чернодробна недостатъчност. Материали и методи: 

Повторно Фиброскен е приложен на 19 пациенти с ХИВ/СПИН, ко-инфектирани с 

хепатотропни вируси, мониторирани и лекувани в Клиника по инфекциозни болести, 

УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив за периода 2013 – 2016 г. Използвани са методите на 

епидемиологично проучване, клинично наблюдение, лабораторни и серологични тестове 

и образна диагностика. За статистическа обработка на данните беше използван 

корелационен анализ. Резултати и обсъждане: Регистрирани бяха 179 ХИВ-позитивни 

болни, от които АРТ провеждаха 173 пациенти. От всички тях, 88 бяха ко-инфектирани с 

хепатотропни вируси (49.9%). Осем мъже бяха с HIV и HBV; HIV + HBV + HCV – 12 и 

68 /37.9%/ с HIV + HCV, всички бяха наркозависими. Болните с туберкулоза бяха 25, а от 

тях 14 бяха и ко-инфектирани с ВХВ и ВХС. От изследваните през 2013 година 21 болни, 

приложихме повторно след 2 години фиброскен на 11 пациенти, тъй като 5 бяха починали 

и пет бяха преустановили лечението по собствена инициатива, и на 8 нови болни. 

Изследването показа различностепенна фиброза, като чернодробното увреждане беше в 

отчетлива корелация с броя на CD4, VL и повишената аминотрансферазна активност. 

Заключение: Повторното приложението на фиброскен показва, че не е настъпило 

задълбочаване на чернодробното увреждане, вероятно свързано с адекватната терапия. 

Фиброскен позволява точното верифициране на хепаталната фиброза.  

Ключови думи: фиброскен, ХИВ/СПИН, ко-инфекция, вирусни хепатити.  

TWO-YEAR FOLLOW-UP OF HEPATIC IMPAIRMENT IN HIV/AIDS PATIENTS, 

CO-INFECTED WITH HEPATOTROPIC VIRUSES BY FIBROSCAN 

Abstract: Introduction: One third of HIV/AIDS patients are co-infected with hepatotropic 

viruses: HBV, HCV. For intravenous drug users, the rate reaches 60% – 90%. They are at a 

much higher risk of developing liver failure and death. "Fibroscan" was imposed as the best 

contemporary non-invasive method for determining the extent of hepatic impairment. Purpose: 

The aim of this study is to track and analyze the results of the Fibroscan application, to evaluate 

liver fibrosis and the risk of liver failure. Materials and methods: Re-fibroscan investigation 

was administered to 19 HIV/AIDS patients co-infected with hepatotropic viruses, monitored 

and treated at the Clinic of Infectious Diseases, University Hospital "St. George" Plovdiv for 



the period 2013–2016. The methods of epidemiological research, clinical monitoring, 

laboratory and serological tests and imaging diagnosis were performed. A correlation analysis 

was used for statistical data processing. Results and Discussion: 179 HIV-positive patients 

were registered; of whom ART conducted were 173 patients. Of these, 88 were co-infected with 

hepatotropic viruses /49.9%/. Eight men were HIV and HBV positive; HIV + HBV + HCV – 

12 patients and 68 /37.9%/ – with HIV + HCV, all were drug users. The patients with 

tuberculosis were 25 and 14 of them were also infected with VHB and VHC. Of the 21 patients 

surveyed in 2013, we reapplied after two years investigation of fibroscan to 11 patients because 

5 died and five had discontinued treatment on their own initiative, and 8 new patients. The study 

showed differential level fibrosis, with hepatic impairment being clearly correlated with the 

number of CD4, VL and increased aminotransferase activity. Conclusion: Repeated use of 

fibroscan shows that there has been no increase in hepatic impairment, possibly related to 

adequate therapy. Investigation with Fibroscan allows exact verification of hepatic fibrosis.   

Key words: fibroscan, HIV / AIDS, co-infection, viral hepatitis.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.27. Внесени инфекции в Европа, 2015 – треска Чикунгуня, Денга, Западно-Нилска 

треска, Легионелоза, Холера, Малария. ХИВ/СПИН. Ватев Н, Стойчева М, Петров А. 

Екзотични инфекциозни и паразитни болести (Сборник статии). Изд: МУ-Пловдив. 

2018:10-16. ISBN 978-619-237-020-6. (10 т.) 

Резюме 

За 2015 в Европа са регистрирани 624 случаи с треска Чикунгуня, от тях 478 (76.6%) 

доказани, а 580 (92.9%) са внесени от страни извън Европа. Повечето от свързаните с 

пътуване случаи са се завърнали от Америка.  

През 2015 в Европа са съобщени 2 209 случаи с денга, от които 1 924 (87.1%) доказани – 

заболяемост: 0.5/100 000. От 2 101 случаи с известен произход, 2 095 (99.7%) са били вне-

сени. Шест случаи са били автохтонни – във Франция.  

През 2015 седем EU/EEA страни са съобщили 122 локално възникнали случаи със 

Западно Нилска Треска (104 доказани). Четири случаи са били свързани с пътуване.  

През 2017 е регистриран епидемичен взрив с легионелоза в Палманова, Майорка, Испа-

ния. До 16.11.17 са съобщени 26 случаи, свързани с пътуване. Началото на взрива е било 

на 11.09.17.  

През 2014 в ЕС са съобщени 16 случаи с холера от 5 страни. Всички случаи за 2014, освен 

2 (в Белгия и Франция), са били заразени извън ЕС.  

За 2015 в ЕС са регистрирани 6 199 доказани случаи с малария – заболяемост: 1.0/100 

000. 99.8% от тях са били свързани с пътуване. 7 са възникнали автохтонно (5 в Гърция, 

по 1 в Белгия и Холандия).  

Заключение: Представените данни показват, че по-голямата част от разгледаните инфек-

ции са внесени и са свързани с пътувания. Поради това при пътуване до ендемичен 

регион трябва да се предприемат необходимите мерки за превенция.  

Ключови думи: внесени инфекции, Треска Чикунгуня, Денга, Западно-Нилска треска, 

Легио-нелоза, Холера, Малария  

 

Imported Infections in Europe, 2015 – Chikungunya Fever, Dengue Fever, West Nile 

Fever, Legionnaires’ Disease, Cholera, Malaria 

For 2015, 624 cases with Chikungunya fever have been registered in Europe, 478 (76.6%) of 

them – confirmed and 580 (92.9%) of these cases have been imported from countries outside 

of Europe. Most of the travel-related cases have been come back from America.  

For 2015 in Europe have been announced 2 209 cases with Dengue fever, from which 1 924 

(87.1%) confirmed – morbidity rate: 0.5/100 000. From 2 101 cases with known origin, 2 095 

(99.7%) have been imported. Six cases have been autochthonous – in France.  



For 2015 seven EU/EEA countries have been announced 122 locally arisen cases with West 

Nile fever (104 confirmed). Four cases have been travel-related.  

In 2017 epidemic outbreak with Legionnaires’ disease has been registered in Palmanova, Mal-

lorca, Spain. As of 16 November, 26 travel-related cases have been announced. The beginning 

of the outbreak has been on 11 of September.  

For 2014 in the EU have been announced 16 cases with Cholera from 5 countries. All of these 

cases, except 2 (in Belgium and France), have been infected in countries outside of EU.  

In 2015 in the EU have been registered 6 199 confirmed cases with Malaria – incidence rate: 

1.0/100 000. 99.8% of them have been travel-related. 7 have been autochthonous (5 in Greece, 

1 in Belgium and 1 in the Netherlands).  

Conclusion: The presented data show that most of the discussed infections are travel-related 

and imported. So in case of travelling to an endemic region have to be undertaken the neces-

sary preventive measures.  

Key words: imported infections, Chikungunya fever, Dengue fever, West Nile fever, 

Legionnaires’ disease, Cholera, Malaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.28. Протичане на остър хепатит Е при лица с различни придружаващи заболявания. 

Пишмишева М, Голкочева-Маркова Е, Насева Е, Карамишева М, Ватев Н, Аргирова Р, 

Стойчева М. ХИВ/СПИН. Екзотични инфекциозни и паразитни болести. Сборник статии. 

Изд: МУ-Пловдив. 2018:49-55. ISBN 978-619-237-020-6. (4.2 т.) 

Резюме 

HEV-3 е повсеместно разпространен и е типичен европейски вариант. Тежестта на проти-

чане зависи от фактори от страна на вируса и на гостоприемника. Придружаващите забо-

лявания имат значение за тежестта на заболяването. Представяме протичане на хепатит 

Е сред лица с различни заболявания – захарен диабет, чернодробни заболявания и употре-

бяващи алкохол.   

Ключови думи: хепатит Е, захарен диабет, алкохол, хронични чернодробни болести  

 

Clinical course of acute hepatitis E in persons with accompanying diseases 

Abstract 

HEV-3 is ubiquitous and typical European variant. The severity of clinical course depends on 

both the virus and the host. Accompanying diseases are important for the disease heaviness. We 

present the flow of hepatitis E via individuals with various diseases – diabetes mellitus, liver 

diseases and alcohol users.  

Key words: hepatitis E, diabetes mellitus, alcohol, chronic liver diseases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.29. Приложение на фиброскен за определяне на чернодробното увреждане при 

пациенти с ХИВ/СПИН и ко-инфекции с хепатотропни вируси. Петров А, Стойчева М, 

Георгиева Х, Георгиева В, Ватев Н. IX национална конференция по инфекциозни 

болести с международно участие 9-11 октомври, 2014, Стара Загора. Сборник с 

материали: 59/65 стр. ISBN: 978-954-338-123-4. (6 т.)  

Резюме: Въведение. През последните години „Фиброскен“ се наложи като най-добрия 

съвременен неинвазивен метод за определяне на степента на чернодробното увреждане. 

Особено подходящ е при пациентите с HIV/AIDS, ко-инфектирани с хепатотропни 

вируси HBV, HCV които са в много по-висок риск за развитие на чернодробна 

недостатъчност и смърт.  

Цел: Целта на настоящото съобщение е да анализира резултатите от приложението на 

„Fibroscan“, да се направи оценка на чернодробната фиброза и риска от чернодробна 

недостатъчност.  

Материали и методи: Фиброскен беше приложен на 21 пациенти с ХИВ/СПИН, ко-

инфектирани с хепатотропни вируси, мониторирани и лекувани в Клиника по 

инфекциозни болести, УМБАЛ „Св Георги” Пловдив. Използвани бяха методите на 

епидемиологично проучване, клинично наблюдение, лабораторни и серологични тестове 

и образна диагностика. За статистическа обработка на данните беше използван 

корелационен анализ.  

Резултати и обсъждане: От всички 164 ХИВ-позитивни пациенти 86 /80 мъже и 6 жени/ 

бяха ко-инфектирани с хепатотропни вируси (54.2%). Шест мъже бяха с HIV и HBV; HIV 

+ HBV + HCV - 12 и 64 /39.0%/ с HIV + HCV; всички бяха наркозависими. Приложеният 

фиброскен показа различно степенна фиброза, като чернодробното увреждане беше в 

отчетлива корелация с броя на CD4, VL и повишената аминотрансферазна активност.  

Заключение: Приложението на фиброскен и верифицирането на хепаталната фиброза 

ще оптимизират терапията на ко-инфектираните с хепатотропни вируси ХИВ/СПИН 

пациенти.  

Ключови думи: Фиброскен, ХИВ/СПИН, ко-инфекция, вирусни хепатити.  

 

USING "FIBROSCAN" FOR ESTABLISHING THE DEGREE OF LIVER 

IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH HIV/AIDS COINFECTED WITH 

HEPATOTROPIC VIRUSES 

Summary: Introduction. During the last years "Fibroscan" became the best advanced non-

invasive method for establishing the degree of hepatic impairment. This method is particularly 

useful for patients with HIV/AIDS, because of their increased risk of developing liver failure 

and death.  



Aim: The present study aims to analyze the results of using "Fibroscan" for evaluation the 

degree of hepatic fibrosis and the risk of liver failure.  

Materials and methods: "Fibroscan" was performed on 21 HIV+ patients, coinfected with 

hepatotropic viruses, treated at the Clinic of infectious diseases, "St. George" University 

hospital Plovdiv. In this study have been used the methods of epidemiological research, clinical 

observation, laboratory and serological testing and diagnostic imaging. For statistical 

processing has been used correlation analysis.  

Results and discussion: From all 164 HIV+ patients, included in the research 86 (80 men and 

6 women) were coinfected with hepatotropic viruses (54,2%). 6 men were coinfected with HIV 

and HBV; 12 were coinfected with HIV, HBV and HCV, and 64 (39,0%) - HIV + HCV; all 

patients were intravenous drug users. "Fibroscan" showed different degree of fibrosis, the liver 

damage correlated with the degree of immunodeficiency (CD4 and VL), as well as with the 

increased aminotransferase levels.  

Conclusion: Using "Fibroscan" and verification the hepatic fibrosis can optimize the therapy 

of patients, coinfected with hepatotropic viruses and HIV.  

Key words: "Fibroscan", HIV/AIDS, coinfection, viral hepatitis.  

 

   


