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1. Baltadzhiev I, Delchev S. Changes of Bcl-2, Bax and Caspase-3 expression in the 
dermal microvascular endothelial cells and the epidermal layers of the eschar (tache 
noire) in patients with Mediterranean spotted fever. Folia Histochemica et Cytobiologica 
2013, Vol.51, No.2, 121–126. 

 
Промени в експресията на Bcl-2, Bax and Caspase-3 в дермалните микроваскулар-
ни ендотелни клетки и епидермалните слоеве на есхара (tache noire) при пациенти 

със Средиземноморска петниста треска 
Въведение: Средиземноморската петниста треска (СПТ) е широко разпространена в 
много ендемични региони на България. Заболяването все още не е задълбочено проучено 
по отношение на някои аспекти от патогенезата и специално въпроси, които засягат 
ключови сигнали за апоптоза в таргетните микроваскуларни ендотелни клетки.   
Целта на изследването бе да се проучи експресията на Bcl-2 фамилията от протеини и 
Caspase-3 в капилярните ендотелни клетки в дермата на кожните папули и в 
епидермалните слоеве на есхара (tache noire) при пациенти със СПТ, така че да може да 
се установят апоптозни процеси и времето на тяхната поява и развитие. 
Методи:  Имунохистохимични реакции за Bcl-2, Вах и Caspase-3 бяха осъществени в 
тънки срези от punch-биопсии взети от кожни обривни папули и от есхари на осем 
пациенти със СПТ. Средният интензитет на реакциите бе сравняван с този на контролни 
срези от punch-биопсии взети от четири здрави индивиди. СПТ бе етиологично 
потвърдена при всички пациенти чрез позитивен антителен отговор на специфичен 
антиген Rickettsia conorii, чрез индиректен имунофлуоресцентен метод, проведен в 
Референтната рикетсиозна лаборатория.  
Резултати: Имунната реакция за Bcl-2 бе слабо проявена в капилярните ендотелни 
клетки в дермата на обривните папули на пациентите без разлика с контролите. 
Експресията на  Bax и Caspase-3 бе силно проявена в сравнение с контролите. 
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Съотношението Bcl-2/Bax бе значително понижено. Микроваскуларните ендотелни 
клетки на есхара показаха подобни промени. Но докато съотношението Bcl-2/Bax бе 
понижено в епидермалните слоеве на есхара "tache noire", не се откриха промени в 
интензитета в имунореактивността на Caspase-3 в сравнение с контролите.  
Заключение: Силната реакция за Bax и Caspase-3 е един индикатор на протичащи 
апоптозни процеси в дермалните микроваскуларни ендотелни клетки на пациентите със 
СПТ. Епидермалните слоеве на есхара показаха повишена чувствителност към апоптоза, 
без да настъпи екзекутивната фаза на апоптозата.  
....................................................................................................................................................... 
2. Baltadzhiev I, Popivanova N, Zaprianov Z. Malignant forms of Mediterranean spotted 
fever: risk factors for fatal outcomes. Braz J Infect Dis. 2016;20(5):511–12.  
 

  
(Малигнени форми на Средиземноморска петниста треска: рискови фактори за 

летален изход) 
Целта на настоящото проучване бе да се очертаят рисковите фактори, допринасящи за 
фаталния край при пациенти с малигнени форми на Средиземноморска петниста треска 
(СПТ). Изследвани бяха 55 пациенти (30 мъже и  25 жени ) с малигнени форми на СПТ, 
разделени на две групи: Група I съдържаща 19 (34.54%) починали пациенти  със средна 
възраст 59.55±4.09 г. и група II, съдържаща 36 (65.45%) преживели със средна възраст 
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47.22±5.81 г. СПТ бе потвърдена чрез индиректен ИФТ. Ние определихме следните 
рискови фактори за фатален край при малигнените форми на СПТ: напреднала възраст, 
закъсняла хоспитализация, съпътстващи хронични заболявания, невъзможност да се 
започне или завърши подходяща антибиотична терапия, и тежко въвличане на 
множество органи и системи в патологичния процес, специално ЦНС (таблица 1). 
Рискови компликации водещи до летален изход: енцефалит с оток на мозъка, остър 
респираторен дистрес синдром с некардиогенен белодробен оток, кръвоизливи от 
стомашно-чревния тракт, хеморагично-некротизиращ панкреатит, и остра бъбречна 
недостатъчност. Параклиничните фактори асоциирани с летален изход 
бяха:левкоцитоза със значително олевяване, твърде високи стойности на урея и 
креатинин, ниски стойности на фибриноген и удължено тромбиново двреме, както и 
тежко разстройство на алкално-киселинното равновесие. 
....................................................................................................................................................... 
3. Baltadzhiev I, Geneva I, Popivanova N. Guillain-Barré syndrome in a child with 

ongoing Viral Hepatitis A. Iranian Journal of Child Neurology,2018;12(3):133-138. 
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Синдромът на Guillain-Barré при дете с вирусен хепатит А 
Синдромът на Guillain-Barré (GBS) принадлежи към групата на периферните имунно-
медиирани невропатии и често се предхожда от възпалителен епизод. GBS рядко се 
свързва с хепатит А вирусна инфекция (HAV), като хепатитът обикновено предшества 
неврологичните нарушения. Тази асоциация е доста рядка в детството и досега са 
описани само изолирани случаи. Ние съобщаваме за необичаен случай на педиатрична 
GBS, чието развитие съвпада с развитието на HAV IgM (+) вирусен хепатит А. От 2-ри 
до 14-и ден след приемане в болница за лека жълтеница на кожата и склерата при 12-
годишно момче са се развили следните неврологични нарушения: липсващи ахилови и 
коленни рефлекси, намален брахиорадиален рефлекс, умерено намалена мускулна сила 
в горните крайници и по-изразена загуба на сила в долните крайници. Разви се 
двустранна парализа на лицето, по-изразена в дясно. Налице бе албуминоклетъчна 
дисоциация на цереброспиналната течност и електродиагностичното изследване показа 
констатации съвместими с подразделението на GBS - Остра възпалителна 
демиелинизираща полиневропатия (AIDP). Съобщаваният от нас случай показва, че 
вирусът на хепатит А може да предизвика GBS в самото начало на чернодробното 
възпаление при деца. Това наблюдение може да помогне на широк кръг от медицински 
специалисти за ранно разпознаване и лекуване на периферната невропатия. 
....................................................................................................................................................... 
4. Baltadzhiev I, Popivanova N. Unusual Maculopapular Rash on the Scalp of a Patient 
with Mediterranean Spotted Fever.Med Princ Pract.2018, doi:10.1159/000495938. 

(Необичаен макулопапулозен обрив върху скалпа на пациент със 
Средиземноморска петниста треска) 

 
ОБЕКТИВНО: Да се съобщи за рядък случай на макулопапуларен обрив по скалпа при 

пациент със средиземноморска петниста треска (СПТ). 

КЛИНИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ: 58-годишна жена с рак на гърдата и алопеция, индуцирана 

от химиотерапия, е заболяла от СПТ. Клиничните особености на болестта са типични, с 

изключение на макулопапуларен обрив, покриващ скалпа. Диагнозата на СПТ е 

потвърдена по имунофлуоресцентния тест. Болестта е имала благоприятен изход и 

пациентката е изписана в добро състояние. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обривът на скалпа, описан в този доклад, обогатява познанията ни за 

клиничните характеристики на СПТ. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30508810
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30508810
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5. Teoharov P, Kevorkyan A, Petrova N, Baltadzhiev I, Van Damme P. Immune memory 
and immune response in children from Bulgaria 5-15 years after Primary Hepatitis B 
Vaccination. Pediatr Infect Dis J, 2013;32: 51–53.  
 
 

 
 

Имунна памет и имунен отговор на деца от България 5-15 години след първична 
хепатит В ваксинация) 

Въведение: България въведе препоръката на СЗО за рутинна всеобща ваксинация на 
децата срещу хепатит В през 1991 г. Въпреки това само няколко проучвания прецениха 
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протекцията след ваксинация срещу хепатит В, специално при деца. Целта на това 
изследване бе да се проучи продължителностт на защитата срещу хепатит В при деца на 
възраст 5-15 години след първичната имунизация, чрез измерване на имунния и 
анамнестичния имунен отговор и възможните неповлияли се инфекции. 
Методи: Общо 141 деца (на възраст 5-17 години) бяха рандомизирано подбрани и 
разделени на 3 групи, приблизително 5 години (група 1), 10 години (група 2), и 15 
години (група 3) след първична имунизация с рекомбинантна хепатит В ваксина; Те бяха 
изследвани за хепатит В маркерите: хепатит В повърхностен антиген, анти-хепатит-кор 
антитела и антитела срещу хепатит В повърхностен антиген (anti-HB). Бустерна доза от 
ваксина бе администрирана на 23 деца с титър на anti-HBs антитела под прага, считан за 
протективен (<10 mIU/mL). Anti-HBs концентрациите и средната геометрична 
концентрация (GMC) бяха определени преди и 21-28 дни след бустер ваксинацията. 
Резултати: Протективни anti-HBs антитела бяха открити в  95 от 141 (67.4 %) 
изследвани деца, при GMC от 63.57 mIU/mL. Нивото на серопротекция и GMC по групи 
бяха респективно: 84.6% и GMC от 76.05 mIU/mL в група 1; 55.8% и GMC от 58.1 
mIU/mL в група 2; и 61.1% и GMC от 50.33 mIU/mL в група 3. Хепатит В повърхностен 
антиген и анти-хепатит-кор антитела бяха открити в 1 от 141 лица (0.7%). От останалите 
140 деца 95 имаха anti-HBs ≥10 mIU/mL, а anti-hepatitis core антитела не бяха открити. 
Бустерна доза от хепатит B ваксина бе предписана на 23 of 45 (51%) деца с anti-HBs <10 
mIU/mL. Анамнестичен имунен отговор  бе показан в 100% от децата: GMC бе 337.38 
mIU/mL и протективните антитела се движеха между 15 и 955 mIU/mL. 
Заключение: Проучването демонстрира наличието на имунна памет и защита 5-15 
години след началния курс имунизация на новородените с рекомбинантна HBV-ваксина.   
........................................................................................................................................................ 
6. Baltadzhiev I, Y.Stoilova, N.Popivanova, H.Bazelova. Changes in the viral hepatitis B 
(VHB) morbidity 1987-2006. Probl. Infect. Parazit. Dis. 2009;37(1):39-40.  
 
          Hepatitis-B virus is one of the more important human pathogens responsible for an 

enormity of chronic diseases worldwide. Availability of an effective and safe vaccine for 

VHB prevention is of considerable help for decrease morbidity/mortality of the disease.  

          Aim of the study was to evaluate the number of VHB patients in different age groups, 

as well as the dynamics of the morbidity of VHB in Plovdiv-city and suburbs for 20 year 

period (1987-2006). For better compare the results the investigation time was divided into 4 

periods of five years each: pre-immunization (1987-1991), intermediate (1992-1996), early 

post immunization (1997-2001) and late post-immunization (2002-2006).  

          There are evidences of substantial decrease in the overall HBV-morbidity from the first 

towards the last monitoring period (1534 patients vs.578 patients). Particular HBV-morbidity 

decrease in the age groups up to 1 year (2.41% vs.0.86%), to 3 years (4.88% vs.1.55%), and 

to 7 years (10.36% vs. 0.69%) was marked. It is clear that when people receive HBV-vaccine 

the burden of disease decreases significantly over time. 

Въведение: Хепатитния вирус В е един от най-важните човешки патогени, отговорни за 
огромно количество хронични заболявания в целия свят. Наличността на ефективна и 
безвредна  ваксина за превенция на VHB е от голяма полза за намаляване на 
заболеваемостта и смъртността от заболяването.  
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Цел Да се оцени броят на VHB пациентите в различни възрастови групи, както и 
динамиката в заболеваемостта от VHB в град Пловдив и региона за 1987-2006 г. 
Методи: За по-добра сравнимост на резултатите проучваният период бе разделен на 4 
периода всеки от по 5 години: преимунизационен (1987-1991), интермедиерен (1992-
1996), ранен пост имунизационен (1997-2001) и късен постимунизационен (2002-2006).  
Резултати: Налице са данни за значително намаляване на цялостната VHB 
заболеваемост от първия до последния от изследваните периоди (1534 пациенти с/у 578 
пациенти респективно). За отбелязване е снижението на VHB-заболеваемостта особено 
сред възрастовата група до 1 годишна възраст (2.41% с/у 0.86% респективно); до 3 год. 
възраст (4.88% с/у 1.55% респективно); и до 7 год. възраст (10.36% с/у 0.69% респект.).  
Заключение: Става ясно, че когато хорато получат VHB ваксина,  с течение на времето 
време заболеваемостта  намалява значително   
....................................................................................................................................................... 
7. Baltadzhiev I, Pavlov P. T-lymphocyte Subset Absolute Counts in the Peripheral Blood 
of Mediterranean Spotted Fever Patients: Relations to Disease Severity. Folia Medical 
2015; 57 (2): 93-103.  
 

 
Абсолютни стойности на Т-лимфоцитни субпопулации в периферната кръв на 

пациенти със Средиземноморска петниста треска:  връзка с тежестта на 
заболяването 

          Средиземноморската петниста треска (СПТ) се причинява от Rickettsia conorii 
subsp. conorii и се пренася от кафявия кучешки кърлеж Rhipicephalus  sanguineus. 
Вследствие на рикетсийната инвазия микроваскуларният ендотел придобива 
инфламаторен фенотип, като инициира рекруитиране на левкоцити и периваскуларна 
акумулация от имунни клетки. Целта е да се проучат абсолютните стойности на Т-
лимфоцитни субпопулации в периферната кръв на болни от СПТ и да се определи 
връзката им с тежестта на заболяването. Според достъпната литература, това е първото 
съобщение за абсолютни стойности на Т-клетки при болни с различни форми на СПТ.  
Материал и методи Абсолютните стойности на Т-лимфоцитните субпопулации са 
изследвани в кръвната циркулация на 62 болни в остър стадий на СПТ. Пациентите са  
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разделени на три, съответстващи по възраст и пол групи според тежестта на 
заболяването: с лека, средно-тежка и тежка форма на болестта. За контрола служат 32  
здрави лица, сравними по възраст и пол с боледуващите. Диагнозата СПТ е потвърдена 
чрез индиректен имунофлуоресцентен метод с нарастващи антителни титри към 
специфичен антиген - Rickettsia conorii. Имунофенотипизирането е извършено с 
флоуцитометър Epics XL- MCL Coulter, USA. 
Резултати Абсолютният брой на имунокомпетентните Т-клетки (CD3+), както и на 
хелпер/индюсер (CD3+CD4+) и супресор/цитотоксик  (CD3+CD8+) субпопулациите 
намалява при тежките форми на СПТ. Субпопулациите, отразяващи наивните Т- 
лимфоцити (CD4+CD45RA+), както и активираните паметови Т клетки (CD4+CD45RO+) 
намаляват количествено, предимно при тежките форми на СПТ. Абсолютният брой на 
активираните (CD3+HLA-DR+) и на експозиращите стимулаторни (CD38+) или 
аксесорни (CD28+) молекули Т-клетки е повишен.  
Заключение Понижените количества на  T-лимфоцитните субпопулации са вероятно 
свързани с трансмиграция в инфламационното огнище, a възможно и с апоптозни и 
цитолитични процеси. Повишеният брой на Т-лимфоцитите, носещи активационни 
маркери или акцесорни молекули отразява мобилизацията на клетъчно-медиирания 
имунен отговор в борбата с интрацелуларния патоген. И в двата случая се установява 
връзка с тежестта на СПТ. 
........................................................................................................................................................ 
8. Baltadzhiev IG, Popivanova NI, Stoilova YM, Kevorkian AK. Mediterranean spotted 
fever classification by disease course and criteria for determining the disease severity. 
Folia Medica 2012;54(4):53-61. 
 
          Целта на настоящия труд е да се класифицират формите на СПТ според начина на 
протичане на болестния процес и да се изработят критерии за определяне тежестта на 
заболяването с оглед възможността за сравняване на клиничните прояви в различни 
фази от разпространение на болестта, в различни възрастови групи, между различни 
ендемични и неендемични региони в страната и извън нея. 
     Пациенти и методи Проучването е проведено в сравнителен аспект през първата 
фаза на възходящ ръст (1993-2003) със заболяемост 11.88 на 100 000 население и втората 
фаза на известен спад (2004-2011) със заболяемост 9.56 на 100 000 население. Болестта е 
доказана етиологично при 883  хоспитализирани болни чрез положителен антителен 
отговор на специфичен антиген - R.conorii посредством имунофлуоресцентен метод. 
Възприетите от нас критерии за класификация на формите на СПТ включват: 

1. Типичност: форми с най-характерните белези на СПТ -  есхар, фебрилитет, 
папуло/макулопапулозен обрив по тялото и крайниците, вкл. длани и стъпала.  

2. Проявеност: форми, представени с всички или част от характерните симптоми, 
даващи достатъчно основания за предварителна диагноза. 

3. Продължителност: свръхостри, остри и протрахирани форми: 
a) Свръхострите форми са с прояви на нфекциозен шок  и продължават 

24-48 h. Те спадат към най-тежките малигнени-фулминантни форми. 
b) Остри са формите със 7-14 до 21 дневна продължителност, силно  

влияеща се от навременната и подходяща терапия.  
c) Протрахирани са формите с полиорганно въвличане или различни  

усложнения. Времетраенето им надвишава 21 дни и зависи от адекватното лечение. 
               Резултати. Класификацията за формите на протичане на СПТ ги определя по 
тежест, типизъм, проявеност и продължителност на симптоматиката, усложнения и 
възрастови особености и е подробно представена на табл.№1 в статията. Според 
възприетите критерии за тежест (табл.№2) и съответно на проучваните I и II фази леките 
форми са 41.16% - 35.62% (p>0.05), средно-тежките са 32.79% - 43.11% (p<0.01), 
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тежките форми са 16.03% - 11.37% (p=0.05), малигнените форми са 6.56% - 8.68% 
(p>0.05), а леталитетът е 3.46% - 1.19% (p<0.05). Средната възраст на пациентите е 
достоверно по-висока при тежките форми на СПТ (58.59±4.32 год.) в сравнение със 
средно-тежките (46.10±3.71год. p<0.05) и леките форми (42.05±3.50год. p<0.01).  При 
децата до 14 г. леките форми са по-често срещани в сравнение с възрастните над 65 г. 
(p<0.0001). Сред децата до 14 г. няма починали, а смъртността сред групата над 65 г. 
достига почти 10%. Всичко това говори за  по-леко протичане на СПТ сред децата и 
тежко, комплицирано протичане при хората в напреднала възраст. 
          

 
.................................................................................................................................................. 
9. Baltadzhiev IG, Popivanova NI. Some epidemiological features of the Mediterranean 
spotted fever re-emerging in Bulgaria. Folia Med. 2012;54(1):36-43.  
          Средиземноморската петниста треска (MSF), причинена от Rickettsia conorii 
conorii щам Malish, се пренася от кафявия кучешки кърлеж Rhipicephalus sanguineus. В 
България случаите от MSF се появиха в две епидемични вълни, първата от които през 
1948-1970, (след това не са открити нови случаи в продължение на повече от 20 години)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baltadzhiev%20IG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22908829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Popivanova%20NI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22908829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22908829##
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и втората започна през 1993 година и продължава до сега. Целта но изследването бе да 
се проучат епидемиологичните характеристики на възвърналата се MSF в град Пловдив 
и неговия регион, който е най-големия ендемичен регион в страната.  
Материал и методи: Пациентите с MSF лекувани между 1993 и 2011 наброяваха 1254. 
MSF бе потвърдена чрез имунофлуоресцентен метод (IFA) в Референтната лаборатория 
по рикетсиозите.  Бяха използвани дескриптивни и аналитични епидемиологични 
методи за определяне на пътищата и начините на инфектиране, епидемиологичните 
фокуси, сезонността, възраста и социалната структура на пациентите и клиничната 
тежест на заболяванията. Резултати: Ние установихме, че MSF се разпространи в 
региона в две отделни фази: първата - от 1993 до 2003 г., през която разпространението 
на болестта нарастваше и  втората фаза от 2004 до 2011г., през която разпространението 
на болестта постепенно намаляваше. Заболяемостта е между 0.13 и 25.62, средно 10.91 
на 100 000 население (11.88 и 9.56 на 100 000 население за фазите I и II, респективно); 
между 1.14% и 6.25% от заболелите починаха (средно 2.07%; 3.46% и 1.25% за фазите I 
и II, респективно). Възрастовото разпределение на пациентите показа преобладаване на 
40-59 годишните (31.66%), с връх при пациентите на 60 години (37.5%). Децата и 
юношите под 19 години са по-малко засегнати (18.12%), а най-малко засегнати са 
младежите между 20-39 г. (12.7%). Градското население е почти двойно по-обхванато от 
селското независимо от пола.  Заболяването има лятна сезонност с връх през август. 
Есхар (tache noire) бе открит в 77.91% от пациентите. Въпреки намаляването на 
разпространението и преобладаването на леките форми (43.12%), възвърналата се MSF 
все още се представя  с много тежки (11.45%) и малигнени форми (8.54%). 
 

 
.................................................................................................................................................... 
10. Bаltadzhiev IG. Clinical, epidemiological and pathogenetic aspects of tick-borne 
rickettsiosis-Mediterranean spotted fever. Folia Med (Plovdiv)2014;55:94–6.  

Клинични, епидемиологични и патогенетични аспекти на кърлежопреносимата 
рикетсиоза – Средиземноморска петниста треска 
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          В България Средиземноморската петниста треска (MSF) е ендемична 
кърлeжопреносима рикетсиоза, причинавана от R.conori conorii и пренасяна от кафявия 
кучешки кърлеж Rhipicephalus sanguineus.  
Материал и методи: В почти двудесетилетното си присъствие в най-голямия ендемичен 
регион - Пловдивския, възвърналата се MSF отбеляза две фази в развитието си – I-ва 
фаза на бърз и стръмен растеж (1993-2003) и II-ра фаза на спад в разпространението 
(2004-2011). Изследвани са клинико-епидемиологичните характеристики на 480 болни 
от MSF чрез рутинни клинични, клинико-лабораторни и методи на епидемиологичния 
анализ. Определянето на количествените стойности на адхезионните молекули бе 
извършено чрез ELISA, фенотипизирането на имунните клетки бе проведено чрез 
имунофлоуцитометрия, а апоптозните процеси – чрез хистоморфологично изследване и 
имуностейнинг на тъкани взети чрез пънч-биопсия. Използвани бяха параметрични и 
непараметрични методи на дескриптивната статистика.  
Резултати: Установи се, че въпреки понижените заболяемост (11.88%ооо vs. 9.56%ооо) 
и леталитет (3.46% vs. 1.25%) за I и II фаза съотв., през втората фаза възвърналата се 
MSF запазва класическата си клинична картина и основните си клинико-
епидемиологични характеристики от първата фаза, отнасящи се до пътища и начини на 
заразяване, ендемичност, сезонност, възрастов, полов и социален състав на болните, 
тежест на клиничните форми и усложненията.  
          Разтворимите в серума форми на клетъчните адхезионни молекули (САМs) и на 
хемоатрактанта МСР-1 показват следните промени: sЕ-Selectin повишава сигнификантно 
стойностите си в разгара на MSF  при трите форми по тежест – лека, средно тежка и 
тежка. Стойностите на sР-Selectin и при трите форми по тежест на пациентите с MSF  в 
разгара на болестта статистически не се отличават от контролната група. Стойностите на 
sICAM-1 и sVCAM-1 при пациентите с MSF са достоверно по-високи в сравнение с тези 
на контролите, като нарастването е успоредно с тежестта на заболяването и градацията е 
от леките към тежките форми на MSF. MCP-1 повишава достоверно стойностите си в 
разгара на MSF, като повишението нараства успоредно с тежестта на заболяването. В 
реконвалесценцията стойностите на САМs се нормализират с изключение на sЕ-Selectin, 
които не се различават от тези в разгара на болестта и са значимо по-високи от тези на 
здравите контролни лица. 
          С посока от леките към тежките форми на болестта са понижени абсолютните 
стойности  на имунокомпетентните Т-клетки (CD3+), на хелпер/индюсерната 
(CD3+CD4+) и супресор/цитотоксичната  (CD3+CD8+) субпопулации, както и на  NK 
клетките (CD3-CD56+). Намаляват още субпопулациите на наивните (CD4+CD45RA+) и 
паметовите Т лимфоцити (CD4+CD45RO+). Понижените количества на носещите В-
клетъчна информация субпопулации CD5+ и CD19+ навярно отразяват липсата на 
готовност за антителен отговор в ранните етапи на MSF. Повишените стойности на 
активираните CD3+HLA-DR+, както и на носещите активационни и акцесорни молекули 
CD8+CD38+ и CD8+CD28+ CTL отразяват общото активиране на имунната система и 
специално на клетъчния имунен отговор под влияние на интрацелуларния патоген в 
разгара на MSF. Чрез пънч-биопсия, взета след поява на обрива, но преди 
антибиотичното лечение се установи, че в ендотела на капиляри от дермата на обривни 
единици, както и на есхара от пациенти с MSF е понижено Bcl-2/Bax съотношението за 
сметка на увеличения про-апоптозен протеин Bax и е засилена експресията на 
имунохимичната реакция за екзекуторния ензим Caspase-3. Това е индикация за усилени 
апоптозни процеси и е начален белег за преминаване към следващия етап на апоптозната 
каскада, който води до клетъчна смърт.  
Обсъждане: MSF е далече от елиминиране болест, оставаща актуална и опасна за 
здравето независимо от намаляващите индекси на заболяемост и леталитет. Промените, 
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настъпили в САМs индикират, че ендотелът на микроваскулатурата придобива 
активиран фенотип с експресия на рецептори и лиганди за съответните структури на 
белите кръвни клетки, с което спомага за транслокация на имунни клетки в 
периваскуларните тъкани. Проучванията на CAMs в клинични условия биха допринесли 
за лечение на най-тежките синдроми при MSF, тъй като в подобни случаи тези молекули 
могат да се повлияват фармакологично, което се практикува при някои инфламаторни 
състояния и автоимунни заболявания, но не е намерило място при рикетсиозите. 
Фенотипизирането на циркулиращите имунни клетки и тяхната количествена 
характеристика при болните от MSF хвърля светлина върху клетъчно-имунните 
отговори при рикетсиозата.  Причините за  редукцията в количеството на имунните Т-
лимфоцити най-вероятно са свързани с транслокацията им в близост до 
инфламационното огнище - периваскуларното пространство. Kоличествените промени в 
циркулиращите имунни клетки на болни от MSF разкриват сложността на КМИ при 
естествена инфекция на човека с R.conorii и детайлното им изследване би могло да 
допринесе за откриване на нови имунобазирани лечебни и ваксинационни стратегии. 
Определяне сроковете на инициация на апоптозни процеси в микроваскуларния ендотел 
на болните от MSF е от значение за разкриване началото на клетъчномедиираните 
процеси в борбата на организма с интрацелуларния патоген.  
Заключение: Изследването на клетъчно-миграционните процеси през инфламирания 
съдов ендотел, на фенотипната и количествена характеристика на имунните клетки от 
периферната кръв, както и на процесите на апоптоза на ендотелни клетки доставят 
информация, допълваща и доизясняваща патогенезата на заболяването при естествени 
условия  in vivo на болния от MSF пациент. 

 
......................................................................................................................................................... 
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11. Baltadzhiev I, Murdjeva M.  Levels of certain endothelial biomarkers during the acute 
phase and convalescence in patients with different severity of Mediterranean spotted 
fever. Folia Medica 2013;55(3&4):17-25.  
 

 
 

Стойности на някои ендотелни биомаркери в острия и реконвалесцентен период на 
болни от различни по тежест форми на Средиземноморската петниста треска 

          Средиземноморската петниста треска (СПТ) е кърлежопреносимa болест с 
причинител Rickettsia conorii subsp. conorii и вектор Rhipicephalus sanguineus. Под 
влияние на рикетсийната инвазия микроваскуларният ендотел придобива активиран 
инфламаторен фенотип с отделяне на цитокини, експресия на адхезионни молекули и 
хемоатрактанти. Целта на проучването е да се установи настъпват ли промени в 
стойностите на разтворимите клетъчни адхезионни молекули (sCAMs) и хемокина МСР-



 14 

1 при болни  с различни по тежест форми на СПТ в острия и реконвалесцентен стадий на 
болестта и да се оцени диагностичната и прогностична стойност на промените. 
Материал и методи В кръвния серум на 80 болни от СПТ, доказана чрез 
имунофлуоресцентен метод, са проучени в острия период (първи ден от поява на 
обрива)  и при 60 от същите пациенти - в реконвалесценцията (14 дни след изписване) 
стойностите на следните sCAMs: sЕ- selectin и sР-selectin, интерцелуларните (sICAM-1) 
и васкуларните (sVCAM-1) адхезионни молекули, и Monocyte chemoattractant protein-1 
(MCP-1). Проучването е проведено при леките, средно-тежки и тежки форми на СПТ. 
Изследваните молекули са определени чрез Quantikine IVD colorimetric ELISA.  
Резултати В острия период пациентите като цяло показват повишени стойности на sЕ-
selectin, sICAM-1, sVCAM-1, МСР-1, но не и на sР-selectin. Нивата на sЕ-selectin, sICAM-
1 и sVCAМ-1 са сигнификантно повишени при трите форми по тежест, като стойностите 
на sЕ-selectin очертават плато, а тези на sICAM-1 и sVCAМ-1 показват тренд на 
покачване от леките към тежките форми на болестта. МСР-1 надвишава контролните 
стойности само при тежките форми на СПТ. В края на реконвалесцентния период нивата 
на sICAM-1, sVCAM-1 и МСР-1 се възстановяват в референтните граници; тези на sЕ-
selectin се запазват повишени при трите форми по тежест; стойностите на sР-selectin 
показват нарастване и при тежките форми са с лек превес над контролните. С броя на 
тромбоцитите права зависимост показва sP-selectin, а обратна - sVCAM-1 и МСР-1. С 
аминотрансферазната активност директно корелират  sE-selectin, sICAM-1 и sVCAM-1.  
Заключение Разтворимите форми на САМs отразяват ендотелния инфламаторен 
потенциал.Установи се, че ендотелната активация е по-силна при тежките форми на 
СПТ и измерването й може да се ползва като ориентир за потенциалния изход от 
болестта, избора на терапевтичен подход и прогнозата на заболяването. 
……………………………………………………………………………………………………. 
12. Popivanova N, M. Murdjeva, I. Baltadzhiev, I. Haydushka. Dynamics in serum cytokine 
responses during Mediterranean spotted fever acute and convalescent stages. Folia 
Medica 2011;53(2):36-43.  
   
Въведение: Средиземноморската петниста треска (MSF) е възвърнала се рикетсиоза в 
България след 20 годишно отсъствие (1972-1992) и до сега ежегодно обхваща много 
хора в ендемичните региони на страната. Ролята на цитокините при MSF все още е на 
вниманието на изследователите поради комплексното им съучастие в имунната 
патогенеза на заболяването.  
Цел: Да се изследват промените в серумната цитокинна концентрация при болни с MSF.  
Пациенти и методи: Осемдесет пациенти с MSF и 20 здрави контрои бяха включени в 
изследването. Проинфламаторните и имунорегулаторните цитокини IL-1beta, TNF-a, IL-
6, IL-8, IL-12, IFN-gamma, IL-2 и  IL-10 бяха изследвани в разгара на заболяването, в 
момента на клиничното оздравяване и две седмици по-късно. Етиологията на болестта 
бе потвърдена чрез индиректен имунофлуоресцентен метод (ИФМ) в Референтната 
рикетсийна лаборатория. Стойностите на цитокините бяха определени чрез ELISA 
(BioSource Europe S.A). 
Резултати: В разгара на болестта пациентите показаха многократно повишаване на 
активността на IL-1beta (p<0.01), TNF-alpha (p<0.001), IL-6 (p<0.001), и IL-8 (p<0.001) в 
сравнение с контролите. Установено бе също значително повишение на стойностите на 
IFN-gamma и IL-12  (p<0.001). Повишението на имунорегулаторния IL-10 също достигна 
статистическа значимост (p<0.001), доката нарастването на IL-2 бе несигнификантно 
(p>0.05). Проследени в динамика, само IL-1beta и IL-6 достигнаха контролните нива във 
времето на клиничното оздравяване. Две седмици по-късно, в ранния реконвалесцентен 
период IL-12 и TNF-alpha допълнително намалиха, но не нормализираха стойностите си.  
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Заключение:  Нашите резултати показват, че MSF се характеризира с Th1 цитокинен 
профил. Имунната система на пациентите отговаря чрез проинфламаторна и 
имунорегулаторна цитокинна продукция, която придружава рикетсийния васкулит. 
 

 
………………………………………………………………………………………………… 
13. Popivanova N, O. Boykinova, I. Baltadzhiev, Y. Stoilova, S. Novakov, A. Dineva, V. 
Nikolov. Human Hepatitis Viruses B and C among HIV-infected patients. Probl. Infect. 
Parazit. Dis. 2009;37(1):17-19.  

Човешките хепатитни вируси В и С сред HIV-инфектирани пациенти 
Благодарение на общите пътища на предаване, някои индивиди, живеещи като носители 
на HIV, са коинфектирани с повече от един хепатитни вируси: хепатит В (HBV) и/или 
хепатит С (HCV) вирус. Едновременно с удължаване на времето на преживяване след 
въвеждането на HAART от повече от 17 години, хепатит С свързаните чернодробни 
заболявания се превърнаха във водеща причина за смърт при HIV/AIDAS пациентите. 
Приблизително 30% от HIV-инфектираните индивиди в САЩ и Европа са инфектирани 
също с HCV. Проучвания сочат, че HIV-HCV ко-инфектираните пациенти изпитват по-
бърза прогресия на чернодробната цироза и на хепатоцелуларния карцином в сравнение 
с тези с HCV моно инфекция.  Някои изследователи са твъдели, че HIV-заболяването се 
акцелирира от HCV-свързаната имунна активация, а HIV-свързаната имунна супресия 
стимулира репликацията на HCV и влошава имуномедиирания клиранс на HCV.   
Целта на изследването бе да се акцентира върху HIV/HCV и HIV/HBV инфектираните 
пациенти и да се поставят някои въпроси, засягащи проучването, лечението и 
превенцията на заболяванията. 
Резултати: Сред 48 HIV-пациенти 24 (50%) бяха HCV/ HBV негативни; 21 (43.75%) 
бяха инфектирани с HCV; 1 (2.08%) – с HBV и 2 (4.16%) едновременно с HCV и HBV. 
Отбелязва се преобладаването на младите мъже и интравенозните наркозависещи. Тъй 
като HBsAg е твърде рядко положителен, би могъло да се предполага един окултен VHB 
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Заключение: Авторите фокусират върху необходимостта от скрининг, управление и 
консултиране на  HCV и HBV инфектираните HIV-индивиди, имунизиране на HBsAg 
негативните и адекватно лечение на HIV/HCV и HIV/HBV пациентите. 
 

 
 
14. Popivanova N, Chudomirova K, Baltadzhiev I, Abadjieva T. HIV/AIDS-associated 
KAPOSI'S sarcoma with multiple skin-mucosal dissemination following ultraviolet 
(РUVA) photochemotherapy. Folia medica 2010; Vol 52, 3:56-61.  
 
Въведение: HIV/AIDS инфекцията в България обхваща над 1200 регистрирани 
пациенти и се предполага, че броят на неоткритите случаи е четворно по-голям. 
Саркома Kaposi's  се наблюдава рядко в нашата страна и по наши проучвания кожно-
мукозна дисеминация до този момент не е съобщавана. Целта на това изследване е да 
се представи случай на дисеминирана саркома Kaposi's при HIV/AIDS пациент, който е 
провел лечение с Psoralen--UVA радиация (PUVA) поради тотална алопеция.  
Методи:  HIV е доказан чрез ELISA и Western blot (InnoLia HIV I/II Score). PCR метод 
(COBAS-Amplicor HIV-1 MT, 1,5) е използван за определяне на вирусния това (VL). 
Мониторингът е реализиран чрез флоуцитометричен фенотипен анализ на имуннете 
клетки. За хистоморфологичен анализ е предприета кожна биопсия. Приложена бе 
компютърна аксиална томография (CAT) на висцерални органи.  
Резултати: Лицето, гърдите, гърбът и горните крайници на пациента бяха покрити с над 
50 типични за саркома Kaposi's кожни тумори и множество изолирани лезии бяха 
намерени върху мукозата на устната кухина. Хистологичният резултат показа 
разширени съдови пространства с големи ендотелни клетки и вретеновидни туморни 
клетки в неправилно оформени снопчета. Мониторингът на имунните клетки и 
вирусният товар преди и след прилагането на високоактивна антиретровирусна терапия 
(HAART) показа броят на CD4+ T cell = 0.147x10(9)/l и VL = 216 000 copies HIV-RNA/ml 
плазма, когато за първи път са установени лезиите.  Много добър ефект се получи 4 
месеца след старта на HAART: лигавичните лезии изчезнаха и кожните туморни 
образувания намаляха на брой  и по размери. В същото време броят на CD4+ T клетките 
нарастна до 0.255x10(9)/l и стойностите на VL намаляха до < 400 c/ml. Заключение: 
Дисеминираната форма на саркома на Kaposi's може да бъде провокирана от 
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допълнителни имуносупресивни фактори като прилагането на PUVA терапия. Ранното 
започване на HAART подобрява процеса и превентира висцералната дисеминация. 
 

..................................................................................................................................................... 
15. Kevorkyan A, Teocharov P, Petrova N, Baltadzhiev I, Stoilova Y, Angelova N, Plachcova 
A. Immune response and immunologic memory in medical personel vaccinated with 
hepatitis B vaccine. Folia Medica 2011;53(3):32-38. 

 
Въведение: Професионално-свързаната хепатит В инфекция при медицинския персонал 
е добре документирана в много проучвания. Единствено подходящият път за превенция 
е имунизацията с хепатитна В ваксина.  
Цел: Да се проследи първичният имунен отговор след имунизация с рекомбинантна 
ваксина и нейната продължителност при възрастни имунокомпетентни лица. 
Материал и методи: Сто шестдесет и пет здрави медицински лица, работещи в 
Университетската болница „Св.Георги” в гр. Пловдив през 2009/2010 бяха включени в 
изследването и разпределени в 2 групи. Група 1 (N1 = 70) бе проследена за първичен 
имунен отговор след имунизация; Група 2 (N2 = 95) бе с документирана имунизация 
през 1998/1999 (n = 81) и през1994/1995 (n = 14). Използвани бяха тестове, базирани на 
ELISA за количествено отчитане на anti-HBs в mIU/ml. Измерването бе проведено в 
Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към NCIPD, София. За 
анализиране на данните бяха използвани дескриптивна статистика, не-параметрични и 
параметрични тестове, и  корелация за качество.  
Резултати: Средната възраст на Група 1 бе 40.3 +/- 2.6 години; anti-HBs концентрация 
от > or = 10 mIU/ ml бе установена в 92.8%. Не бяха намерени асоциации между имунния 
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отговор и фактори като пол, възраст, наднормено тегло, тютюнопушене и т.н.  При 
Група 2 бе установена anti-HBs концентрация от > or = 10 mIU/ml в 77.9%: това се 
отнася за 75.3% от лицата, имунизирани 10 години по-рано и за 92.9% от тези, 
имунизирани 15 години по-рано (t = 0.24, p > 0.05). Бустерна доза от ваксината бе 
получена от 15/21 лица от Група 2 (тези имунизирани 10 години преди това) с anti-HBs < 
10 mIU/ml. След бустирането 9/15 продуцираха anti-HBs в протективни концентрации 
(анамнестичен имунен отговор). Актуалното ниво на серопротекция сред имунизираните 
преди повече от 10 години беше 92%. 
Заключение: Това изследване и документацията за първичен постваксинален имунитет 
при високорисковия медицински персонал ще помогне да се  уточни дали са нужни 
допълнителни апликации от хепатит В ваксина. 
 

 
....................................................................................................................................................... 
16. Boykinova O, Stoilova I, Baltadjiev I, Novakov S, Nikolov V, Troyancheva M, Four 
cases of imported Brucellosis in Bulgaria. Probl. Infect.Parazit.Dis. 2006;34(2):19-20.  

 
          Бруцелозата е типична зооноза, инфектираща домашните животни  и често пъти 
хората професионално свързани с тях. В България са наблюдавани изолирани случаи от 
внесена инфекция, въпреки че се счита че това заболяване е елиминирано в страната от 
1974 г. Социалните и икономически промени и миграцията на населението в последното 
десетилетие правят бруцелозата текущ проблем в нашата страна. Целта на нашето 
изследване бе  да се направи клинично и епидемиологично  наблюдение на четири 
случая от внесена от Гърция бруцелоза и да се покаже рискът от наемане на работа в 
ензоотични региони. Диагнозата бе доказана чрез комплекс от епидемиологични и 
рутинни клинични, лабораторни и серологични методи. Пациентите бяха с манифестна 
бруцелоза, проявяваща се като системна инфекция в мултиорганна локализация. 
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Познаването на проявите на бруцелозата, лабораторните техники за нейната диагностика 
и предварителното здравно образоване на хората, търсещи работа в рискови ендемични 
региони би подпомогнало лекарите да предпазят населението от тази зооноза. 
 

 
 
17. Кеворкян A,  Н. Петрова, И. Балтаджиев, О. Бойкинова, П. Теохаров. Имунен 
отговор и имунна памет при деца  5  до 15 години след имунизация  с хепатит В 
ваксина. Педиатрия 2011;3:30-33.  
 
Humanity's striving to control the global spread of hepatitis B virus infection becomes real 
with the creation of a reliable and highly immunogenic recombinant vaccine. Aim: To assess 
the persistence of protective anti-HBs antibodies and the presence of immune memory 5 to 15 
years after immunization with hepatitis B vaccine in children, to assess the need for a booster 
vaccine dose in the adolescent age. Material and methods: The study included 75 clinically 
healthy children with a documented complete immunization schedule with recombinant 
hepatitis B vaccine. Quantitation of antibodies to HBsAg (anti-HBs) was performed in the 
National Reference Laboratory "Hepatitis Viruses" with an ELISA-based test. Results: 
Protective anti-HBs antibodies with titre ≥10 mlU/ml were found in 57.3% (43/75). In groups 
similar to the general seroconversion level and GMC, a higher than average value was found 
only in children aged 5-7 years. There were no significant differences in seroconversion rates 
by gender: 65.7% in boys and 50% in girls (р>0.05). In 32 children with anti-HBs values <10 
mlU/ml, a booster dose of vaccine was proposed with a follow-up study according to the 
accepted algorithm. An anamnestic immune response after the booster dose was found to be 
100%. Conclusion: In 2000, the European Consensus Group issued an opinion on the 
duration of post-vaccination immunity induced by the hepatitis B vaccine, according to which 
the accumulated scientific observations and evidence do not support at this stage a booster 
dose of hepatitis B vaccine in immunocompetent individuals. Our data shows the presence of 
immune memory in all children receiving a booster dose of vaccine 5-15 years after the initial 
course of immunization with recombinant hepatitis B vaccine. 
 
          Стремежът на човечеството да контролира глобалното разпространение на хепатит 
В вирусната инфекция става реален със създаването на надеждна и високоимуногенна 
рекомбинантна ваксина. Цел: Да се оцени персистирането на защитните anti-HBs 
антитела и наличието на имунна памет 5 до 15 години след имунизация с хепатит В 
ваксина при деца, за да се прецени необходимостта от бустерна доза ваксина в 
юношестката възраст. 
Материал и методи: Проучването обхваща 75 клинично здрави деца с документирана 
завършена имунизационна схема с рекомбинантна хепатит В ваксина. Количественото 
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определяне на антитела срещу HBsАg (anti-HBs) е проведено в Националната 
референтна лаборатория „Хепатитни вируси” с тест, базиран на ELISA. 
Резултати: Протективни anti-HBs антитела  с титър ≥10 mlU/ml се установиха в 57.3% 
(43/75). По групи аналогично на общото ниво на сероконверсия и при GMC се установи 
стойност над средната единствено при децата във възрастовия диапазон от 5-7 г. Не се 
установиха значими различия в степента на сероконверсия по пол: 65.7% при момчетата  
и в 50% при момичетата (р>0.05).  На 32 деца със стойности на anti-HBs <10 mlU/ml бе 
предложена бустерна доза ваксина с последващо изследване, съгласно възприетия 
алгоритъм. Анамнестичен имунен отговор след бустерната доза  се установи в 100%.  
Заключение: През 2000 г. Европейската Консенсусна Група излезе със становище 
относно продължителността на постваксиналния имунитет, индуциран от хепатит В 
ваксината, според което натрупаните научни наблюдения и доказателства не подкрепят 
ан този етап бустерна доза от хепатит В ваксина при имунокомпетентни индивиди. 
Нашите данни показват наличието на имунна памет при всички деца получили бустерна 
доза ваксина 5-15 години след първоначалния курс на имунизация.  
....................................................................................................................................................... 
 
18. Boykinova O, I. Stoilova, T. Tsvetkova, I. Baltadzhiev. Epidemiological, Immunological 
and Clinical characteristics of acute hepatitis C. Folia medica 2009;1:61-69. 
  
Епидемиологични, имунологични и клинични характеристики на острия хепатит С 
 
Целта на проучването бе да се направи клинична, ипидемиологична и имунологична 
характеристика на пациенти с остра хепатит С инфекция (ОХС). 
Пациенти и методи: Проучването включва 178 пациенти с ОХС. Изследвани са 
клиничното протичане, биохимичните констелации, Т и В лимфоцитните субпопулации, 
стойностите на TNF-alpha в кръвния серум, наличието на автоантитела и изхода от 
заболяването в 5 годишен период на проследяване. Методи: anti-HCV (EIA), HCV-RNA 
(PCR), HCV-генотипиране; ALT, AST, AP, γ-GT; ултрасонография, чернодробна биопсия  
Резултати: Инцидентите от ОХС са нарастнали шест пъти между 2000 и 2006 г. 
Преваленсът на болестта сред интравенозните наркомани (IDUs) e 46.07%. Преобладават 
младите хора (31.71±1.21) и мъжете (67.98%), както и генотипът HCV-1. ОХС протече с 
жълтеница в 70.22% от всички случаи, а без иктер бяха 29.78%. ALT-активността бе 
висока - средно 1007.94±59.87 U/l. Интрахепатална холестаза бе установена в 38.80%. 
Лека форма на болестта бе регистрирана в 43.26%, умерена – в 50.56% и тежка – в 
6.18%, без да се достига до остра чернодробна недостатъчност. В острата фаза на 
болестта се установиха: повишение на helper/inducer CD3+CD4+ (p=0.001), memory T 
helper CD4+CD29+ (p< 0.0001), активирани CD3+HLA-DR+ (p<0.0001), зрели CD3+ Т 
клетки (р<0.05), наивни CD2+T (p<0.01) и В лимфоцити CD19+ (p< 0.001); 
несигнификантно повишение се наблюдава при suppressor/cytotoxic CD3+CD8+ T 
лимфоцитите в сравнение с контролите. Тоталните килърни клетки CD56+ бяха 
редуцирани, както и МНС рестриктираните килърни клетки CD8+ CD56+. Стойностите 
на TNF-alpha бяха повишени в серума при леките и умерените форми (p<0.0001). 
Съучастието на органонеспецифични антитела (NOSAs) бе минимално. Anti-MLA 
титърът бе 1/80 при двама пациенти. Пет години след началото на ОХС спонтанен 
вирусен клиранс бе установен в 36.67%, а хроничен хепатит – в 63,33%.  
Заключение: Въпреки първоначално активирания клетъчен имунен отговор,  около 2/3 
от пациентите с ОХС развиха хронична форма на болестта. 
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Hepatitis-B virus is one of the more important human pathogens responsible for an enormity 
of chronic diseases worldwide. Availability of an effective and safe vaccine for VHB 
prevention is of considerable help for decrease morbidity/mortality of the disease.  
Aim of the study was to evaluate the number of VHB patients in different age groups, as well 
as the dynamics of the morbidity of VHB in Plovdiv-city and suburbs for 20 year period 
(1987-2006). For better compare the results the investigation time was divided into 4 periods 
of five years each: pre-immunization (1987-1991), intermediate (1992-1996), early post 
immunization (1997-2001) and late post-immunization (2002-2006). There are evidences of 
substantial decrease in the overall HBV-morbidity from the first towards the last monitoring 
period (1534 patients vs.578 patients). Particular HBV-morbidity decrease in the age groups 
up to 1 year (2.41% vs.0.86%), to 3 years (4.88% vs.1.55%), and to 7 years (10.36% vs. 
0.69%) was marked. It is clear that when people receive HBV-vaccine the burden of disease 
decreases significantly over time. 

 
............................................................................................................................................ 
19. Peteva G, A. Kevorkian, O. Boikinova, I. Baltadjiev, S. Ivanova, K. Ivanov. 
Reasons to Vaccinate. Pediatria, 2016;LVI,1: 32-38.  

(Ваксините – причини „да се ваксинираме”) 
          Инфекциозните заболявания придружават появата и развитието на човешката 
цивилизация. Успоредно с това еволюират усилията за превенция - от класическите 
анти-епидемични мерки като карантина до специфична имунизация. На фона на 
непрекъснатото възникване на нови патогени и връщането към забравените, 
концепцията за контрол на инфекциите остава предизвикателство и приоритет за 
глобалната здравна общност. Целта на това изследване е да представи ползите от 
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имунизациите и да сравни усложненията на инфекциозното заболяване с възможните 
усложнения от ваксините.  
Методи: Направен е преглед на научната тематика в базите данни на PUBMED.  
Резултати: Глобалните промени в заболеваемостта, леталитета и смъртността при 
животозастрашаващи заболявания като дифтерия, хепатит и полиомиелит са 
показателни за ефективността на ваксините и имунизационните програми. Сериозните 
нежелани реакции са рядкост и всички са съобщени на Системата за докладване на 
нежеланите събития при ваксини (VAERS).  
Заключение: Всички лекарства имат странични ефекти. Ваксините обаче са сред най-
безопасните и ползите от ваксинацията надвишават рисковете от странични ефекти. 
Експерти нареждат имунизациите сред десетте най-големи постижения на 
общественото здраве през 20-ти век. В световен мащаб в продължение на една година 
ваксините предотвратяват между 2 и 3 милиона смъртни случаи вцелия свят. 
 
Infectious diseases accompany the emergence and development of human civilization. At the 
same time, efforts for prevention have evolved - from classic anti-epidemic measures such as 
quarantine to specific immunization. Against the ongoing emergence of new pathogens and 
the return of forgotten ones, the concept of infection control remains a challenge and a priority 
for the global health community. The aim of this study is to present the benefits of 
immunization and to compare the complications of the infectious disease with possible 
complications from the vaccines. Methods: An overview of the scientific themes in the 
PUBMED databases has been made. Results: Global changes in morbidity, mortality and 
lethality in life-threatening diseases such as diphtheria, hepatitis and poliomyelitis are 
indicative of the effectiveness of vaccines and immunization programs. Serious side effects 
are rare and all are reported in the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). 
Conclusion: All drugs have side effects. However, the vaccines are among the safest and the 
benefits of vaccination outweigh the risks of side effects. Experts rank immunizations among 
the top 10 public health achievements in the 20th century. Worldwide, for one year, vaccines 
prevent between 2 and 3 million deaths in the world. 
........................................................................................................................................................ 
 
20. Argirova P, I. Boev, I. Baltadjiev, Ch. Venchev, M. Murdzheva, M. Stoycheva. 
Characteristics of current bacterial neuroinfections in Plovdiv region, 2013-2015. Probl. 
Infect. Parazit. Dis. 2017;45(1):31-36.  

 
Съвременна характеристика на бактериалните невроинфекции в Пловдивска 

област за периода 2013-2015 г. 
 

          Цел на проучването e етиологичната структура, възрастовата характеристика на 
пациентите, както и клиничната характеристика,  терапията и изхода на съвременните 
бактериални невроинфекции, с оглед максимално ранна диагноза и адекватна терапия. 
Проучването включва 66 болни с бактериална невроинфекция. Етиологична диагноза е 
поставена при 55% от пациентите. 45% от изследваните невроинфекции остават с 
неуточнен причинител. Изолираните етиологични агенти са: Streptococcus pneumoniae – 
14 (21%), Listeria monocytogenes – 7 (11%), Staphilococcus aureus – 6 (9%), Neisseria 
meningitidis – 4 (6%), Mycobacterium tuberculosis – 3 (5%), Други Streptococcus spp – 2 
(3%) , съответно това са един Streptococcus β-haemolyticus gr.B и един α-хемолитичен 
стрептокок – Streptococcus parasanguinis. Оздравелите пациенти са 62,1%; При 19,7% 
настъпи летален изход; При 18,2% се наблюдават тежки остатъчни явления – моторни и 
когнитивни; Прави впечатление особено високия леталитет при L. monocytogenes 
менингитите – 71%. Висока е смъртността и при неуточнените бактериални менингити 
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– 17% , поради невъзможността за провеждане на таргетна  антибиотична терапия. Най-
добри резултати са постигнати при менингококовите менингити. При тях оздравяването 
е в 100% и без остатъчни явления. Според антибиограмите на ликворните изолати, 
чувствителността е най-висока към цефалоспорините – ceftriaxon и cefotaxim, 
гликопептидите – vancomycin и teicoplanin, следвана от amikacin. Наблюдаваната  
висока честота, тежест  и леталитет при Listeria  monocytogenes менингити, налага 
оптимизиране на терапевтичния алгоритъм. При пациенти над 55 г. възраст в 
емпиричната терапия е уместно да се включи антибиотик, насочен срещу Listeria  
monocytogenes  - ampicillin или unazyn. 
 

 
 
......................................................................................................................................................... 
 
21. Vasilev P, Velyanova T, Chochkova L, Baltadzhiev I, Dineva A, Alexiev I, 
Gardjeva P, Ivanovska M, Murdjeva M, Stoycheva M. Exitus letalis   of a girl with 
HIV/AIDS infection and HIV-associated cardiomyopathy (clinical case report). Probl. 
Infect. Parazit. Dis. 2018;46(2):29-33. 
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Клиничен случай.Фатален изход при момиче с тежка ХИВ/СПИН инфекция. 
 

Момиченце на 8 г. бе хоспитализирано в клиниката по педиатрия на университетската 
болница в гр Пловдив поради анемия. Детето бе със забавено неврофизиологично 
развитие, вастинг-синдром, тежка орофарингеална кандидоза, хепатомегалия  и диария. 
През март на 2018 г. то бе диагностицирано с ХИВ/СПИН и хоспитализирано в 
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инфекциозната клиника на университетската болница в тежко общо състояние, 
фебрилно и с прогресираща сърдечна недостатъчност. Кръвните тестове показаха 
анемия, левкоцитоза, неутрофилия, повишена аминотрансферазна активност, 
хипонатриемия, вирусен товар <10 000 000 c/ml, и CD4 T lymph. = 1/mm3     

CT-сканирането разкри белодробна конгестия, хепатоспленомегалия и парааортална 
лимфомегалия. HAART включваше зидовудин, ламивудин и лопинавир/ритонавир.  
Детето бе умерено стабилизирано, но поради самоволно напускане на стационара от 
родителите, впоследствие бе прието в терминално състояние и направи exitus letalis. 
Заключение: Факторите, които са допринесли за бързото, прогресивно протичане на 
ХИВ-инфекцията са късното диагностициране, и закъснялото антиретровирусно 
лечение. Непосредствената причина за смъртта е ХИВ-асоциираната кардиомиопатия. 
 
22.  Бойкинова О, А. Кеворкян, И. Балтаджиев, Р. Райчева. Варицела – все още   
предизвикателство за медицината. ОБЩА МЕДИЦИНА, 21, 2019;2:24-9  

 
................................................................................................................................................... 
 

II. Резюмета на публикации в нереферирани (от Scopus и Web of science) списания 
с научно рецензиране или в редактирани колективни томове – 49 бр. 
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А. Публикации в чуждестранни издания – 6 бр.: 

 
1. Baltadzhiev I, Popivanova N, Zaprianov Z. Hemorrhagic-necrotizing pancreatitis – an 
unusual complication of Mediterranean spotted fever. IOSR- Journal of Dental and 
Medical Science (IOSR-JDMS), 2017, Volume 16, Issue 3, Ver. I (March 2017),  
 

(Хеморагичен-некротизиращ панкреатит – необичайно усложнение на 
Средиземноморската петниста треска) 

          Средиземноморската петниста треска (MSF) или Boutonneuse fever е кърлежо-
преносимо ендемично заболяване, причинено от Rickettsia conorii. Характеризира се с 
повишена температура, макуло-папуларен обрив и есхар на мястото на ухапване от 
кърлежа, наречено черно петно или  tache noire. MSF обикновено има леко или умерено 
протичане и отдавна се счита за доброкачествено заболяване. Въпреки това са 
наблюдавани много тежки "злокачествени" форми с участието на жизненоважни 
системи и органи, сериозни усложнения и фатален изход. Остър панкреатит е рядко 
усложнение на MSF, а хеморагичният-некротизиращ панкреатит е необичайно 
последствие от заболяването. Ние съобщаваме за два смъртоносни случая на 
злокачествени MSF с хеморагично-некротизиращо засягане на панкреатичната жлеза. 
Имунофлуоресцентният антителен тест потвърждава инфекцията с Rickettsia conorii. 
Клинически диагнозата на панкреатита е поставена само при един от докладваните 
пациенти, поради болезненост при палпация на корема и повишени нива на серумната 
амилаза. И в двата случая диагнозата има хистологично потвърждение при аутопсия. 
Рикетсийният васкулит вероятно играе роля в патогенезата на деструкцията на 
панкреаса. Този доклад е опит да се предупредят пациентите и медицинския персонал 
за това фатално въвличане на панкреаса в процеса на рикетсиалното възпаление. 

 
.................................................................................................................................................... 
2. Popivanova N, Baltadzhiev I, Kazakova Ts, Dineva A. Tuberculous оtitis media, 
petrous apicitis, brain abscess and meningoencephalitis in a 16-month-old child. IOSR- 
Journal of Dental and Medical Science (IOSR-JDMS), 2016, Volume 15, Issue 8, Ver. X 
(August. 2016), PP 114-117     
 
(Туберкулозен среден отит, петрозен апицит, мозъчен абсцес и менингоенцефалит 

при 16 месечно кърмаче) 
Въведение Туберкулозният среден отит е твърде рядък в развития свят и обикновено се 
проявява като последица на белодробна туберкулоза. Понастоящем Mycobacterium 
tuberculosis е етиологичен агент на по-малко 0.1% от случаите с хроничен среден отит. 
Представяне на случая Ние презентираме рядък и фатален случай на дете с 
туберкулозен среден отит и петрозен апицит, разширили се до образуване на мозъчен 
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абсцес и менингоенцефалит. При пациента се наблюдаваха менингеални признаци, 
парализа на фациалния нерв, кървенисто-гноен ексудат от ушите, загуба на слух и 
парализа на нервус абдуценс – клинична картина на синдрома на  Gradenigo. От 
цереброспиналния ликвор се изолира M.tuberculosis. QuantiFERON-TB GOLD  тест /+/.  
Заключение В антибиотичната ера туберкулозата на средното ухо с въвличане на ЦНС 
е диагностично предизвикателство и клиницистите трябва да бъдат предупредени за 
подобна асоциация не само в развиващите се страни, но специално и в 
индустриализирания свят, тъй като болестта е твърде рядка и може да доведе до 
закъсняване с лечението и фатални последици.  
 

 
................................................................................................................................................... 
3. Baltadzhiev I, Popivanova N, Zaprianov Z. Clinical аnd Laboratory   Prognostic Factors 
in Malignant form of Mediterranean Spotted Fever. International Journal of 
Pharmaceutical Science Invention ISSN (Online): 2319 – 6718 
 

 
 

(Клинико-лабораторни прогнозни фактори при малигнените форми на 
Средиземноморската петниста треска) 

Средиземноморската петниста треска (СПТ), причинена от Rickettsia conorii се 
превърна в значителен риск за здравето на заболелите хора и международните туристи. 
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В миналото, неглижирана като сериозна болест, в днешно време се знае, че СПТ 
погрешно е оценявана като доброкачествено заболяване. В настоящия труд ние 
представяме набор от клинични особености и лабораторни параметри на 55 пациенти 
(19 починали и 36 преживели малигнени форми на болестта. Целта на изследването е 
била да се проучи прогностичните фактори за фаталния край на пациентите с 
малигнени форми на СПТ. Базирано на нашите данни най-важните прогностични 
фактори са: напредналата възраст, забавеното постъпване в болница, тежки 
съпътстващи заболявания, и невъзможност да се стартира или завърши подходящо 
антибиотично лечение. Лабораторните прогнозни фактори са: левкоцитоза със 
значително олевяване, много високи стойности на урея и креатинин, ниски стойности 
на фибриноген, и удължено тромбиново време. Най-често въвличаните в патологичния 
процес органи и системи при малигнените форми на СПТ са били: ЦНС 100%, черен 
дроб 92.72%, бъбреци 60%, бели дробове 58.18%, миокард 30.9%, и 
гастроинтестиналния тракт 23.63%. Направените хистопатологични проучвания 
разкриха следните летални усложнния: енцефалит, мозъчен оток, остър респираторен 
дистрес синдром, некардиогенен белодробен оток, остър миокардит, гастро-
интестинални кръвоизливи, хеморагично-некротичен панкреатит и остра бъбречна 
недостатъчност.  
 
.................................................................................................................................................... 
4.Petrova N, Stoilova J, Hristov J, Boykinova O, Kevorkian A, Baltadzhiev I, Milchev A. 
Dynamic of infectious morbidity modeling of tendencies. 2010:525-532. In: PUBLIC HEALTH 
AND HEALTH CARE IN GREECE AND BULGARIA: the Challnge of Cross-border Collaboration. 
Editors: Jeliasko Hristov, John Kyriopoulos and Theodoros Konstantinidis, Elena 
Shipkovenska. PAPAZISSIS PUBLISHERS, GREECE, 2010 (ISBN 978-960-02-2441-2)  

 
(Динамика в моделирането на тенденциите на инфекциозната заболяемост) 

 
Математическият анализ и моделиране са основни в епидемиологията на инфекциозните 
болести (ИБ), тъй като адекватният математичен модел на данните от научните 
изследвания подпомагат политиката на здравеопазването и самите научни изследвания. 
Тенденцията е главният елемент в развитието на явленията. Тя отразява основното 
динамично уравнение: повишаване, намаляване или стабилизиране около някои нива. 
Цел. Да се моделира тенденцията на заболяемостта от някои инфекциозни болести в 
България с оглед на трансграничната заболяемост и да се анализират данните, засягащи 
факторите, повлияващи динамиката на заболяемостта. 
Материал и методи: Обект на това проучване са 7 ИБ с дълготрайна регистрация, 
асоциирани с актуални фактори (социални, икономичиски, повиденчески и т.н.) на 
трансграничната заболяемост. Използвана е официална статистическа информация, 
предоставяща хронологични данни за регистрираната годишна заболяемост. Анализът 
на променящите се епидемиологични процеси при инфекциозните заболявания покрива 
периода от старта на регистрацията до 2007 г. За да се проучат настъпилите промени в 
динамиката на наблюдаваните болести бяха определени дескриптивните и аналитични 
характеристики на темпорални редици: абсолютен обем, абсолютно и средно 
нарастване, режим на развитие и среден режим на развитие. Бе извършена свободна 
графична модература на фактите. Тъй като този метод е прост и експресивен, субективен 
и дедуктивен, ние за по-добра прецизност употребихме MLSq, за да опишем 
тенденцията. Така определихме диапазона на математическите уравнения, които 
отразяват основния ред на разпределение на инфекциите във времето. 
Резултати и заключение: В резултат, критериите за промяна в динамиката на една 
инфекциозна болест са ефективността на основните контролни мерки, характеристиката 
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на инфекциозния процес и специфичния патоген. В заключение, дискутираните 
инфекциозни болести представляват интерес по отношение на съвременните глобални 
процеси, специално имиграционните потоци. Това е основанието да се нарекат болести с 
променяща се епидемиология. Информативността на математичните модели на 
заболяемостта от инфекциозни болести е полезна когато се предприемат мерки за 
превантиране на техния внос с оглед на активната трансгранична заболяемост в 
настоящето. 

 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
5. Kevorkian A, Boykinova O, Baltadzhiev I, Hristov J, Petrova N, Tjutjundjiev S, Vatev N. 
Epidemiological study on hepatitis B infection in Plovdiv (Bulgaria). 2010:485-491. In: 
PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE IN GREECE AND BULGARIA: the Challnge of Cross-border 
Collaboration. Editors: Jeliasko Hristov, John Kyriopoulos and Theodoros 
Konstantinidis, Elena Shipkovenska. PAPAZISSIS PUBLISHERS, GREECE, 2010 (ISBN 978-960-
02-2441-2)  

 
(Епидемиологично проучване на хепатит В инфекцията в Пловдив (България) 

Целта на настоящото изследване е да се анализират някои интензивни и екстензивни 
параметри на хепатит В вирусната инфекция в региона на гр. Пловдив за периода 2004-
2008г.  и да се пресъздаде епидемиологичната характеристика на  хепатит В инфекцията. 
Използван бе комплексот епидемиологични, статистически и рутинни серологични 
методи. Епидемиологичният анализ показа, че заболяемостта от хепатит В е намаляла, 
но все още остава висока в сравнение с европейските страни. С течение на времето 
леталитетът се движи между 1.75%- 4.72% и все още остава висок. Възрастовите групи 
15-19 г. и 20-29 г. са най-тежко засегнати – 107 (48.24%ооо) и 178 (33.01%ооо) 
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респективно. Статистичният анализ демонстрира липса на сезонни вариации в 
заболяемостта от HBV. Променящите се тенденции в социалните и икономическите 
условия (миграция и рискови практики) изискват активна система на  наблюдение и 
контрол, както и хармонизация с други Европейски страни. Препоръчва се също разши-
ряване на ваксинационните програми по отношение на таргетните високорискови групи. 
 

 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
6. Kevorkian A, Y. Stoilova, N. Petrova, O. Boykinova, I. Baltadjiev, M. Atanasova. 
Epidemiology of Hepatitis B Infection and Control of Disease in Bulgaria. EpiNorth 2009; 
Vol 10, 4:165-175. (Referenced by Google scholar) 
(Епидемиология на хепатит В инфекцията и контрол на заболяването в България) 

 
          Това изследване беше проведено в региона на Пловдив, България, за да се опишат 
характеристиките на хепатит В инфекцията, редица години след въвеждането на хепатит 
В ваксината.  Данните включват ретроспективен епидемиологичен анализ на 194 
пациенти с хепатит В вирусни маркери, които са били приети в Клиниката по 
инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина  към Университетската 
болница «Св. Георги» в гр. Пловдив (2007-2008 г.). Изследването се базира на 
официалните епидемиологични данни за заболеваемостта от хепатит в за страната и за 
региона на Пловдив през 1998-2007 г. Използвани са серологични (ELISA), 
епидемиологични и статистични методи. Заболеваемостта от остър хепатит В показва 
тенденция към намаляване. Заболяването превалира във възрастовата група на 15-19 и 
20-29 годишните. Хората от тези възрастови групи са били родени преди 1992 г. когато 
ваксинацията срещу хепатит В беше включена в националната имунизационна програма. 
Инфекцията бе преобладаваща сред мъжете – 132 (68%).Не бе открита разлика в 
средната заболеваемост между градското и селско население: 13.9 случаи на 100,000 за 
градското и 13.2  случаи на 100,000 за селското население. Острият вирусен хепатит бе 
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най-честата форма на инфекция при 136 (70.1%) от тези случаи, следвано от 24 (12.4%) 
хронични инфекции. Повечето пациенти (160 или 82.5%) бяха инфектирани единствено 
с хепатитния вирус В. Петдесет (26%) пациенти принадлежаха към високо рискови 
групи с най-висок процент сред инжекционните наркомани (IDUs).  Социалният и 
икономически статус в България и свързаните с това миграция, безработица, високо 
ниво на престъпност, сексуално поведение и инжекционната употреба на наркотици са 
свързани с предаването на хепатит В инфекцията сред някои социални групи. 
Ваксинацията остава единственият надежден метод за превенция и трябва да бъде 
предоставян не само на рисковите групи, но до населението като цяло. 
 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

В. Публикации в български списания – 17 бр.:  
 

1. Baltadzhiev I, Kevorkyan A. Rickettsial diseases in the globalizing world. I. Tick-born 
rickettsiae and rickettsial diseases in Europe and Africa. Meditsinski Pregled / Medical 
Review 2015, 51, 1:5-14.  

(Рикетсиозите в ерата на глобализация. I. Кърлежопреносими рикетсии и 
рикетсиози в Европа и Африка) 

          Рикетсиозите са широко разпространени, но неравномерно разпределени в света. 
Тези сериозни и нерядко инвалидизиращи заболявания съставляват значителна, но често 
неразпознавана част от острите фебрилни състояния. Наличните средства за лечение 
могат да атенюират болестта и да редуцират смъртността, но се изисква познаване на 
причинителите, на клиничната картина и надеждни диагностични методи.  
Целта на авторите е литературен обзор за разпространението на рикетсиите и 
рикетсиозите от групата на кърлежовите петнисти трески (КПТ) в съвременния 
глобализиращ се свят. Тази информация е необходима с оглед широко развития туризъм 
с бърз и лесен достъп до най-отдалечени кътчета на земята.  
Направен е преглед на достъпната литература през последните 10-15 години за 
новооткрити рикетсии и нововъзникнали рикетсиози, за възвърнали се познати, но 
дълготрайно отсъствали рикетсийни заболявания в някои страни и региони, за внесени 
рикетсии и възникнали рикетсиози в неендемични области с непозната дотогава 
рикетсийна патология. Представени са причинителите, разпространението и клиничните 
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особености на КПТ рикетсиозите в съвременния глобализиран свят, и по-специално в 
Европа, Северна и Субсахарска Африка.  
Обърнато е внимание на възвърналата се средиземноморска петниста треска (СПТ) в 
България през последните 20 години, базиращо се на собствения опит на авторите. 

 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Бацелова X, А. Кеворкян, Р. Райчева, О. Бойкинова, И. Балтаджиев, Й. Шопова, Й. 
Стоилова. Епидемиологично проучване на хоспитализираните с варицела пациенти 
в Пловдивска област за периода 2000-2011 г. Превантивна медицина 2013;4:18-21. 
 
Цел: Да се проведе епидемиологично проучване на хоспитализирани пациенти с 
варицела и да се анализират тежестта на клиничното протичане и усложненията на 
заболяването, за да се обоснове идеята за ваксинопрофилактика.  
Материали и методи: За периода 2000- 2011 г. в Инфекциозна клиника на УМБАЛ 
„Свети Георги” са проучени 535 пациенти с варицела по години, възраст, пол, 
продължителност на болничния престой. Анализирана е тежестта на клиничното 
протичане и типа на усложненията. Използван е ретроспективен и проспективен 
епидемиологичен анализ, комплексен епидемиологичен метод и рутинни клинични, 
лабораторни и статистически методи. 
Резултати: Общо за периода са хоспитализирани 1,48 % (535/36 193) от заболелите с 
варицела в областта. Сред хоспитализираните пациенти усложнения са 
диагностицирани в 13%, като с най-висок относителен дял са представени пневмониите 
60%. Няма достоверна разлика между хоспитализираните с усложнения в годините на 
циклични подеми и в предхождащите ги години. По епидемиологични показания са 
хоспитализирани 32% от пациентите, като свързани с взривове в детски заведения са 
13% и 19% сред военнослужещи. Средната възраст на хоспитализираните е 14 г. С най-
висок относителен дял както от хоспитализираните, така и от тези с усложнения са 
лицата във възрастовата група 0 - 19 г. Сред пациентите с усложнена варицела в същия 
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възрастов диапазон с най-висок относителен дял е представена групата 1-4 г., следвана 
от на-малката възрастова група от 0-1 г. съответно с 23,88% и 22,39%. 
Заключение: Данните от проведеното проучване за висок общ дял на усложненията, 
много разообразни по вид, с преобладаване на по-тежките и високата заболяемост в 
региона и в страната са от значение, за да се вземе решение за рутинна специфична 
имунопрофилактика в България. 
 

 
 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
3. Baltadzhiev, I.; Boev, I.; Dineva, A.; Gocheva, A.; Kazakova, T.; Tsoneva, A. Meningitis 
and meningoencephalitis caused by Rickettsia conorii. Meditsinski Pregled /Medical 
Review 2013; 49, 2: 73-7.  ISSN 1312-2193 (Referenced by Google scholar). 
 

(Менингити и менингоенцефалити причинени от Rickettsia conorii) 
 

          Rickettsia conorii е причинител на най-често срещаната ендемична рикетсиоза в 
България – Средиземноморската петниста треска (СПТ). Целта е да се представят едни 
от редките, но много тежки прояви на СПТ -  възпалителните процеси в менингите и 
енцефалона, вследствие на рикетсийна инвазия в ендотела на микроваскулатурата. 
Представят се пет болни от СПТ с клинични и параклинични данни за менингит и двама 
– за менингоенцефалит. Диагнозата е доказана чрез имунофлуоресцентен тест. 
Въвличането на меките мозъчни обвивки е съпроводено с ликворни промени, а на 
енцефалона – с промени в съзнанието и огнищни симптоми. 
Описват се двама пациенти с полиорганно въвличане и менингоенцефалит, съпроводен 
от конвулсии, коматозно състояние и дихателни нарушения, довели при един от тях до 
двумесечна изкуствена белодробна вентилация. Въпреки тежкото състояние, пациентите 
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са завършили с оздравяване. Посочва се необходимостта от точна и своевременна диаг-
ноза, адекватно антибиотично лечение и активна превенция и борба с мозъчния оток. 

 

  
………………………………………………………………………………………………. 
4. Delchev S, I. Baltadzhiev. Changes of Bcl-2, Bax and Caspase-3 expression in the 
microvascular endothelium of derma in patients with Mediterranean spotted fever. Acta 
morphologica and anthropologica 2012;19:25-29. 

(Промени в експресията на Bcl-2, Bax и Caspase-3 в микроваскуларния ендотел 
на дермата при пациенти със Средиземноморска петниста треска) 

 
 
Проучването има за цел да изследва експресията на протеини от Bcl-2 фамилия и 
Caspase-3 в ендотела на капиляри от дермата на обривни единици (папули) на пациенти 
със Средиземноморска петниста треска (СПТ), за установяване на апоптозни процеси 
при СПТ и времето на тяхната поява и разгръщане. Върху срезове от пънч-биопсии, 
взети от обривни папули на пациенти със СПТ, са приложени имунохистохимични 
реакции за Bcl-2, Bax и Caspase-3 и средната интензивност на експресията е сравнена с 
контроли от здрави лица. Установи се слаба експресия на имунореакцията за Bcl-2 в 
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ендотела на капиляри на болните, без разлика с контролата (р>0.05). Експресията на Вах 
в ендотела на капилярите беше силно повишена в сравнение с контролите (р<0.001). 
Имунореакцията за Caspase-3 също беше с повишена интензивност в сравнение с 
контролите (р<0.001). Съотношението Bcl-2/Bax при болните бе сигнификантно 
понижено (р<0.001). Промените в експресията на Bax и Caspase-3 са индикатори за 
започнали апоптозни процеси при пациентите със СПТ. 
……………………………………………………………………………………………………. 
5. Христова И., И. Диков, Л. Андонова, Е. Тасева, Н. Кълвачев, Ш. Попал, Р. Михайлова, 
М. Пишмишева, И. Балтаджиев, М. Славова, К. Плочев. Четири случая на кърлежов 
енцефалит в България. Наука Инфектология и паразитология, 2011;1:43-5. 
 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
6. Балтаджиев И. Неврологични усложнения при варицела. I. Синдром на Guillain-
Barre. Практическа педиатрия, 11, 2010, N 10, с. 20-22, ISSN 1311-0756 
 
          Варицелата е предимно детско заболяване с много характерна клинична картина, 
включваща везикулозен обрив с изразен псевдополиморфизъм. Неврологичните увреди 
при варицелата са сравнително редки. Най-често се появяват в крустозния стадий и се 
дължат на взаимодействие на натрупаните антивирусни антитела и персистиращите 
вирусни антигени. Намесват се и клетъчно-медиирани  имунни механизми.  
Целта на съобщението е да се запознае медицинската общественост с рядък случай на 
постварицелна неврологична проява - синдром на Guillain-Barré. 
Пациент: Около десетия ден от началото на варицела, дете на 9г. получава главоболие, 
гадене, повръща еднократно, но температурата е нормална. При лумбална пункция 
ликворът изтича под умерено налягане, бистър, прозрачен с клетки 3.106/l   и белтък 0,16 
g/l, захар и хлориди - в норма. На следващия ден детето се оплаква от мускулни болки и 
походката му силно се смущава, а сухожилните рефлекси са отслабени. Има спонтанни 
болки в кръста. Отбелязва се лека асиметрия на лицето от дясна периферна фациална 
пареза. Мимиката на лицето е скована, говорът е затруднен, не може да се усмихне, а 
двата горни клепача инсуфициентно покриват очния булбус: налице е фациална 
диплегия. Новата ликворограма показва бистър безцветен ликвор под умерено налягане, 
с цитоза 5.106/l, протеини – 0,54g/l, захар и хлориди – в норма.  Направената  
стимулационна електромиография в този период показва мултифокално забавяне на 
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нервната проводимост със снижени стимулационни потенциали (СП) по всички 
изследвани нерви, както за долни, така и за горни крайници, предимно  в дистален 
сегмент, като за двата nn.fibularis не се регистрира дистално моторен акционен 
потенциал (МАП). След един месец детето бе изписано в състояние да се придвижва 
само, с добра мускулна сила на крайниците, но все още със силно снижени до липсващи 
сухожилни рефлекси. Контролната ЕМГ два месеца след изписването му  показа МАП с 
ниска амплитуда за nn.fibularis. СП по останалите изследвани периферни нерви - в 
норма. Лечение: Immunovenin I.V. 0,200/kg/5d/, Zovirax 5x200mg/d., Milgama, Vitamina.  
Заключение: Представената остра инфламаторна демиелинизираща полиневропатия 
(AIDP) е  най-лесно разпознаваемата и най-често срещана форма, обхващаща до 90% от 
GBS-случаите в развитите страни. Характеризира се с инфламаторна демиелинизация с 
или без вторично аксонално засягане. Представлява придобита предимно моторна 
имуномедиирана полирадикулоневропатия с активирани Т лимфоцити и антителен 
отговор, насочен към клетките на Schwann и миелинови епитопи в спиналните пътища и 
периферните нерви. Синдромът на Guillain-Barre  е монофазно заболяване, но в 3% може 
да настъпи рецидив. В продължение на една година дефинитивно оздравяват 70% от 
заболелите, но 20-30% имат остатъчен дефицит, по-често при АМАN. 
 
Chickenpox is predominantly a childhood disease with a very characteristic clinical picture, 
including a vesicular rash with pronounced pseudopolymorphism. Neurological damage to 
chickenpox is relatively rare. Most often they occur in the crustaceous stage and are due to the 
interaction of accumulated antiviral antibodies and persistent viral antigens. Cell-mediated 
immune mechanisms are also involved. The aim of the announcement is to get the medical 
community familiar with a rare case of a post-infection neurological disorder - Guillain-Barré 
syndrome.Patient: Around the tenth day of chickenpox, a child aged 9 years receives 
headache, nausea, vomits once, but the temperature is normal. In lumbar puncture, the 
cerebrospinal fluid flows under moderate pressure, clear and transperancy, with cells of 3.106 / 
l and protein of 0.16 g /l, sugar and chlorides - as normal. The next day, the child complains of 
muscle pain and his stomach is very disturbed, and the tendon reflexes are weakened. There are 
spontaneous back pains. There is a slight facial asymmetry of right peripheral facial paresis. 
The facial mime is stiff, the speech is tricky, he can not smile, and the two upper eyelids cover 
the eyeball insuffiently: there is facial diplexia. The new lumbar puncture shows a clear 
colorless fluid under moderate pressure, with cytosis of 5.106 / l, proteins - 0.54g / l, sugar and 
chlorides - as normal. The stimulation electromyography performed during this period showed 
a multifocal delay in nerve conduction with reduced stimulation potentials (SP) in all examined 
nerves for both lower and upper limbs, predominantly in the distal segment; for both 
nn.fibularis no distal motor action potential (MAP) was noted. One month later, the child was 
able to move by him selves, was with good muscle strength on the limbs, but still with severely 
reduced to absent tendon reflexes. The control EMG, two months after the hospital discharge,  
a low amplitude MAP for nn.fibularis was observed. SP in the remaining peripheral nerves 
studied - as normal. Treatment: Immunovenin I.V. 0.200 / kg / 5d /, Zovirax 5x200mg / d., 
Milgam, Vitamins. Conclusion: The acute inflammatory demyelinating polyneuropathy 
(AIDP) is the most readily recognizable and most common form, covering up to 90% of GBS 
cases in developed countries. It is characterized by inflammatory demyelination with or 
without secondary axonal involvement. It is predominantly motor polyradiculoneuropathy with 
activated T lymphocytes and an antibody response directed to Schwann cells and myelin 
epitopes in the spinal and peripheral nerves. Guillain-Barre syndrome is a single-phase disease, 
but relapse may occur in 3%. For one year definitively healed 70% of the patients, but 20-30% 
had a residual deficit, more often -AMAN. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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7. Стоилова Й., Л. Николова, И. Балтаджиев, О. Бойкинова, Х. Бацелова, М. Троянчева, 
Е. Кунчева. Анализ на епидемията от епидемичен паротит (ЕП) 2007 – 2008 г. в 
Пловдивски регион. Инфектология 2009;1: 19-23. 
 
          Въпреки прилаганата вече три десетилетия ваксинация срещу ЕП, световната 
практика засега показва неизбежността от периодични епидемични подеми.  
Цел: Въз основа на анализ на епидемията от ЕП да се оценят преваленцията на 
заболяването с ваксинация и други мерки на контрол.  
Материал и методи: Проспективно е проучена епидемията на ЕП 2007–2008 г. в 
Пловдивски регион и са анализирани общата и възрастовата заболяемост; 
характеристиката на епидемията по време, място, демографски профил, имунизационен 
статус на заболелите; рискови групи, социални фактори и др. Използвани са 
дескриптивен и аналитичен методи.  
Резултати: Първите случаи са от януари 2007 г, пик - януари 2008 г. и изразен спад през 
юни. Обхват 2 028 заболели. Най-висока е заболяемоста (380.74 % )  в община Пловдив, 
където 75 % от заболелите са от ромската популация. Съотношението град / село е 5:1. 
Заболяемоста по възрастови групи се измества от 20 – 24 г . и 15 – 19 г. ( в началото на 
епидемията ) към 5 – 9 г . (895.33 %) и 10 – 14 г. (589.93 %) след м . септември 2007 г. От 
заболелите в имунизационна  възраст 80 % са с 1 доза , 6.5 % с 2 дози и 1.3% без 
имунизация. Оценена като добра е имунизационната практика на фамилните лекари и 
като епидемиологично значима -  ваксинацията на популациите в риск, организирана и 
проведена от РИОКОЗ Пловдив.  
Заключение: Анализтът на епидемиологичните данни е ключ за контрола на 
епидемичния паротит. Основна ос на превенция са регистрация/разпространение, 
ваксинация и социлани условия. 
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……………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Baltadzhiev, I.; Stoilova, Y.; Boykinova, O.; Ambareva, Z. Measles in the stage of 
elimination of the disease in Bulgaria: clinical and epidemiological study. A report of two 
imported cases. Meditsinski Pregled / Medical Review 2009 Vol. 45 No. 3 pp. 71-76.  ISSN 
1312-2193.  

 

(Морбили в България във фазата на елиминация  клинико-епидемиологично 
проучване. Съобщение за два внесени случая) 

          Морбили е  предизвикваща тежки усложненияуниверсална инфекция с почти 
100% контагиозност и висок леталитет сред децата. С въвеждането у нас на масовата 
специфична имунопрофилактика срещу морбили се постави началото на дълбоки 
изменения в характеристиката на епидемичния процес. Появата на високо имуногенни 
ваксини спрямо морбили e трайно действаща причина, влияеща върху 
разпространението на заболяването. Елиминация на заболяването е възможна и е 
приоритет в дейността на СЗО.  
          Авторите проследяват етапите в епидемиологичния надзор на морбили у 
нас,постигнатите успехи по пътя на елиминация на заболяването и опасността от 
внасяне на инфекцията от страни с неефективен или липсващ надзор и контрол, за да 
заострят вниманието върху възможностите за „пробив” при непълно имунизационно 
покритие на възприемчивия контингент. 
 
Measles is a universal infection with almost 100% contingency, serious complications, and 
high lethality among children. With the introduction of the specific immune prophylaxis 
against measles, the profound changes in the characterization of the epidemic process were 
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initiated. The emergence of highly immunogenic measles vaccines is a cause affecting the 
prevalence of the disease. The elimination of the disease is possible and is a priority in the 
work of the WHO. The authors follow the stages in the epidemiological surveillance of 
measles in their country, the achieved successes on the path of elimination of the disease and 
the risk of introducing the infection from countries with ineffective or lacking supervision and 
control, in order to draw attention to the possibilities of "breakthrough" in incomplete 
immunization coverage of the susceptible contingent. 
……………………………………………………………………………………………………. 
9. Бойкинова О., Стоилова Й., Балтаджиев И. Преваленс и клинично протичане на 
HCV инфекция сред рискови групи. Инфектология 2008;3:30-32. 

 
 
          Целта на изследването е да се определи преваленсът на HCV и да се проучи 
клиничното протичане на HCV- инфекцията сред  597 лица от рисковите групи, 
включващи интра-венози наркомани (ИВН), хронично хемодиализирани пациенти,  
такива с хемофилия и с тежки форми на изгаряния. Най-голям е делът на ИВН, които са 
HCV позитивни в 70 % и боледуват от остър вирусен хепатит С (ОВХС)  в 50,93 %. При 
пациентите с хемофилия, които са HCV инфектирани в 96,67 % и при тези на 
хемодиализа, които са HCV позитивни в 45,34 % инфекцията протича предимно като 
хронични форми и по-рядко като ОВХС. HCV-инфектираните сред пациентите с 
изгаряния са 38,37 %, като 1/5 от тях боледуват от ОВХС. 
……………………………………………………………………………………………………. 
10. Балтаджиев И., Н. Попиванова. HBV инфекция – патогенетични аспекти и 
фактори за вирусно персистиране. Инфектология  2008;3:3-8. 
 
          Клиничният спектър на HBV инфекцията се разгръща в широк диапазон: в острата 
фаза – от самоограничаващи се субклиничен и симптомен остър вирусен хепатит до 
фулминантен хепатит; в хроничната фаза – от неактивно носителство на HBsAg до 
хроничен хепатит и чернодробна цироза с нейните усложнения, като при част от 
хронифициралите пациенти се развива карцином на черния дроб.  
          В статията се разглеждат утвърдени механизми и новости в патогенезата на 
хроничната HBV инфекция. Особено внимание е обърнато на факторите, допринасящи 
за HBV персистиране, включващи вирусните мутации и имунологичните механизми за 
HBV избягване от имуноелиминацията на организма. От изложените данни следва, че 
механизмите на имунното избягване играят главна роля в успеха на HBV да установява 
хронична инфекция. 
Заключение: При вирусните хепатити човешкият имунен отговор има уникална роля, 
тъй като той допринася не само за вирусния контрол, клинично оздравяване и 
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протективен имунитет, но също така за хроничен хепатит и чернодробна цироза. Да се 
разгадае механизмът, по който HBV  избягва имуноелиминацията е централен момент да 
се разбере неговата патогенност и е необходимо условие да се развият ефективни 
антивирусни терапевтични средства. 
 
The clinical spectrum of HBV infection spreads over a broad range: in the acute phase - from 
self-limiting subclinical and symptomatic acute viral hepatitis to fulminant hepatitis; in the 
chronic phase, from inactive HBsAg carriers  to chronic hepatitis and hepatic cirrhosis with its 
complications, with liver cancer being developed in some of the patients who have been 
diagnosed. 
          The article examines established mechanisms and novelties in the pathogenesis of 
chronic HBV infection. Particular attention is paid to the factors contributing to HBV 
persistence, including viral mutations and immunological mechanisms for HBV avoidance of 
the human immune elimination. From the data presented, it follows that immune avoidance 
mechanisms play a major role in the success of HBV in establishing chronic infection. 
Conclusion: In viral hepatitis, the human immune response has a unique role because it 
contributes not only to viral control, clinical healing and protective immunity, but also to 
chronic hepatitis and hepatic cirrhosis. Explaining the mechanism by which HBV avoids 
immunoelimination is a central point in understanding its pathogenicity and is a prerequisite 
for developing effective antiviral therapeutics. 
……………………………………………………………………………………………………. 
11. Попиванова H., И. Балтаджиев. Средиземноморска петниста треска (Марсилска 

треска). MEDINFO 2008; 10:64-68. 
 
 Средиземноморската петниста треска, наричана още марсилска треска, е остра кърлежо-
ва рикетсиоза, разпространена в много страни по света и особено често - по Средиземно-
морието. Протича с подчертан токсиинфекциозен синдром, с характерен папулозен 
обрив и патогномоничен белег - tache noire на мястото на ухапването от кърлежа. 
          Рикетсиите са Грам (-) кокобацили със задължителен интрацелуларен паразитизъм. 
Техният жизнен цикъл, включва гръбначни и безгръбначни гостоприемници, 
изпълняващи функцията едновременно на първични резервоари и на вектори. 
Вътреклетъчният жизнен стил на рикетсиите с основен прицел микроваскуларния 
ендотел, предизвиква системни заболявания при човека. Ендотелната увреда води до 
твърде променливи клинични манифестации, сред които мозъчният и белодробният оток 
са главните причини за тежко протичане  и леталитет.  
          В основата на тази статия са над 1000 налбюдавани, изследвани и лекувани от 
авторите пациенти. Разглеждат се етиологията и патогенезата на заболяването. Особено 
внимание е обърнато на клиничната картина с основните симптоми и знаци, формите на 
протичане според тежестта на заболяването, въвличането на различни органи и системи 
с техните клинични проявление, усложненията и лечението на болестта. 

Mediterranean spotted fever, also known as Marseille fever, is acute tick born ricketziosis, 
spread in many countries around the world, and especially often on the Mediterranean Sea. It 
runs with marked toxic-infection syndrome, with a characteristic papular rash and a 
pathognomonic sign - tache noire, at the site of tick bite. Rickettsiae are Gram (-) cocobacilli 
with obligatory intracellular parasitism. Their life cycle includes vertebrate and invertebrate 
hosts that perform the function of both primary reservoirs and vectors. The intracellular 
lifestyle of rickettsiae with the primary target of the microvascular endothelium causes 
systemic disease in humans. Endothelial damage leads to very variable clinical 
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manifestations, including cerebral and pulmonary edema, being the main causes of severe 
leakage and lethality. The basis of this article is over 1,000 patients who have been enrolled, 
studied and treated by the authors. The aetiology and pathogenesis of the disease are 
considered. Particular attention is paid to the clinical picture with the main symptoms and 
signs, the course of the disease, the involvement of various organs and systems with their 
clinical manifestation, the complications and the treatment of the disease. 
………………………………………………………………………………………………… 
12. Попиванова Н, Казакова Ц, Балтаджиев И, Петров А, Боев И, Генева И. Синдромът 
на Guillain-Barre, асоцииран с вирусен хепатит тип А в детската възраст. Описание 
на случай и обзор на литературата. Инфектология 2008,2:31-4. 
 
Авторите съобщават за случай на остър вирусен хепатит тип А ( ОВХА ) с развитие на 
синдрома на Guillain – Barre пет дни след началото на хепатита при момче на 12 год.  
възраст. ВХА е протекъл в средно тежка иктерична форма и е доказан чрез 
позитивиране на Anti HAV Ig M. Синдромът на Guillain-Barre се е проявил в 
класическата форма с болков синдром и мускулна слабост в крайниците, сетивини 
смущения и двустранна пареза на n.facialis. Автономни  дисфункции и булбарни 
явления не са наблюдавани. Ликворната характеристика е с нормална цитоза и 
повишена до 1.22 g/l протеинорахия. EMG данните за пареза на n.peroneus и n.faciallis 
показват сумарен моторен акционен потенциал (СМАП) с ниска амплитуда със 
значително удължено дистално латентно време, темпорална дисперсия и намалена 
скорост на провеждане. Казусът е първият, съобщен в България и четвърти в достъпната 
литература. 

 
………………………………………………………………………………………… 
13. Стойчева М., Ч. Венчев, И. Балтаджиев. Racecadotril в лечението на инфекциоз- 
ната диария в детската възраст. Практическа педиатрия (ISSN 1311-0756) 2008, бр. 
3:20-22. 
          Racecadotril има антисекреторно действие при хиперсекреция, като препятства 
инактивацията на ендогенните енкефалини и пролонгира техния физиологичен ефект. 
Представят се данни за ефекта на Racecadotril върху интензитета и продължителността 
на диарията, както и върху продължителността на хоспитализацията при деца с остра 
инфекциозна диария. 
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Болни и методи: Проучването включва 120 деца с остра инфекциозна диария. При 60 от 
децата е приложено лечение с Racecadotril в обичайна дозировка 1.5 мг/кг три пъти 
дневно. За контрола служат две групи от по 30 деца в същите възрастови граници, без да 
са получили Racecadotril. Използвани са методи на клинично наблюдение, културално 
изследване на фекални проби за бактериални патогени и ELISA за ротавируси. 
Статистическа обработка на данните е постигната чрез Student t тест.  
Резултати: При около 1/3 от проучваните кърмачета продължителността на диарийния 
синдром беше 2 дни независимо от лечението с или без Racecadotril. В двете възрастови 
групи (до 1 г. и 1-3 г.) диарията продължава повече от 4 дни, по-често при децата 
нелекувани с Racecadotril (p<0.05). Нашите данни дават доказателства, че включването 
на Racecadotril довежда до значителна и бърза редукция на интензитета на диарийния 
синдром – още след 24 часа.  
Заключение: Резултатите от проучването демонстрират ефикасността на Racecadotril в 
комплексната терапия на острата инфекциозна диария. Препаратът е с добра 
поносимост и без значими странични ефекти. 

Racecadotril has antisecretory activity in hypersecretion, inhibiting the inactivation of 
endogenous enkephalins and prolonging their physiological effect. Data on the effect of 
Racecadotril on the intensity and duration of diarrhea as well as on the duration of 
hospitalization in children with acute infectious diarrhea are presented. Patients and 
methods: The study included 120 children with acute infectious diarrhea. In 60 of the 
children, treatment with Racecadotril was administered at a usual dose of 1.5 mg / kg three 
times a day. Two groups of 30 children of the same age range were given control without 
receiving Racecadotril. Methods of clinical observation, culture study of faecal samples for 
bacterial pathogens and rotavirus ELISA were used. Statistical data processing is achieved 
through the Student t test. Results: In about one-third of the infected children, the duration of 
the diarrhea syndrome was 2 days, regardless of treatment with or without Racecadotril. In 
both age groups (up to 1 year and 1-3 years), diarrhea persisted for more than 4 days, more 
commonly in children not treated with Racecadotril (p <0.05). Our data provide evidence that 
the inclusion of Racecadotril results in a significant and rapid reduction in the intensity of the 
diarrhea syndrome - even after 24 hours. Conclusion: The results of the study demonstrate 
the efficacy of Racecadotril in the complex therapy of acute infectious diarrhea. The remedy 
is well tolerated and without significant side effects. 
………………………………………………………………………………………………… 
14. Baltadzhiev, I.; Popivanova, N.; Boykinova, O. Recent progress in hepatitis B viral 
infection knowledge - acute viral hepatitis B. Etiological and pathogenetical aspects. 
Meditsinski Pregled / Medical Review 2008 Vol. 44 No. 4 pp. 11-18. ISSN 1312-2193  
 
(Развитие в познанията за хепатит В-вирусната инфекция.Остър вирусен хепатит В 

- етиологични и патогенетични аспекти) 

          Научните познания за HBV инфекцията акумулират постоянно, изменяйки погледа 
и поведението ни към заболяването и спомагайки за спечелване битката с тази 
инфекция и превентиране на нейните мрачни последици. Литературният обзор обхваща 
постиженията на научната мисъл по отношение на острия вирусен хепатит В и се спира 
на особеностите на HBV и вирусния репликационен цикъл, генотиповете и 
възникналите мутантни варианти. В патогенетичните аспекти на острата HBV 
инфекция се разглеждат особеностите на неспецифичния и специфичния клетъчен и 
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хуморален имунен отговор, имунологичната памет и протективния имунитет. В 
имунопатогенезата на фулминантния В-вирусен хепатит се разкриват ролята на 
вирусните протеини, на CTL отговорите, ефектът на цитокините и механизмите на 
хепатоцелуларната апоптоза. 
 
The scientific knowledge of HBV infection accumulates constantly, altering our eyesight and 
behavior towards the disease and helping to win the battle with this infection and prevent its 
serious consequences. The literature review covers the achievements of scientific knowledge 
with regard to acute viral hepatitis B, and addresses the features of HBV and the viral 
replication cycle, genotypes, and the resulting mutant variants. In the pathogenetic aspects of 
acute HBV infection, the features of non-specific and specific cellular and humoral immune 
responses, immunological memory and protective immunity are considered. In the 
immunopathogenesis of fulminant B-viral hepatitis, the role of viral proteins, CTL responses, 
cytokine effects, and mechanisms of hepatocellular apoptosis are revealed. 
………………………………………………………………………………………………… 
15. Петров А, М. Атанасова, О. Бойкинова, И. Балтаджиев, Х. Георгиева. Епидемията 
от вирусен хепатит А в ромските квартали на Пловдив (юни-декември 2006): 
серологични и клинико-лабораторни аспекти на някои ациклични форми на 
протичане. Инфектология 2007 XLIV(sp I):123-125. 
 
          Вирусните хепатити са заболявания с голямо медико-социално значение и 
проблемите, свързани  с тях се разработват интензивно. Хепатит А /ВХА/  си остава 
актуален проблем за много страни. Годишно се съобщават приблизително 1,5 милиона 
клинични случаи, което е значтелно по-малко от действителния брой на заболелите. 
Нещо повече, ВХА е в състояние да протече като мащабна епидемия с изолирани 
фулминантни форми и неблагоприятен изход. Цел: Да се анализират някои ациклични 
форми на Хепатит А, а именно: аниктерична форма, решути и рецидиви, както и анализ 
на хепатит А като ко- или суперинфекция на вирусен хепатит В. Проучването обхваща 
2332 пациенти, приети и лекувани  за хепатит А в клиниката по Инфекциозни болести 
през периода на разгар на епидемията до нейното затихване  (май-декември) 2006 г. 
Индивидите бяха с подчертано малцинствен произход, жители на ромските квартали 
Столипиово и Изгрев. Серуми от болните бяха тествани за хепатитни маркери в 
Катедрата по  Микробилогия и Имунология чрез ELISA-метод с апаратура и 
диагностични китове на фирмата DiaSorin. Откриването на специфични IgM  антитела 
срещу хепатит А вируса (HAV)  верифицираше серологично диагнозата хепатит А. 
Допълнително пациентите бяха изследвани за HBsAg за доказване носителството  на 
хепатитен В вирус ( което е с по-висока честота сред ромския етнос ), респ.  смесена 
HBV/HAV инфекция. Използвани бяха стандартни клинични и инструментални методи. 
Трансаминзаната активност и нивото на серумния билирубин бяха определяни с 
рутинни лабораторни тестове. Обработката на материала бе извършена с SPSS  13 
система за статистически анализ. От всички 2322 проучени болни – 2308 бяха с 
моноинфекция на хепатит А, 23 – със смесена HAV/HBV инфекция и тя протече в по-
висок процент в средно тежка форма (67,2 % ) и тежка форма ( 18,0 % ) на вирусен 
хепатит. Билирубинът при постъпването и в разгара на иктерния период бе висок – 184, 
3 ммол/л, трансаминазната активност – също (ALT 2511,9 Е/Л). При 14,0 % 
констатирахме аниктерна форма на ВХА  с T. Bil. до 21 mmol/l (при постъпването, 
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разгара и изписването). От тях 93,2 % бяха деца и хепатит А инфекцията се 
манифистираше като изключително лека форма на заболяването. Наблюдавахме 18 
случаи с ВХА, при които установихме решут възникнал в интервал от 15 до 84 дни след 
дехоспитализацията, средно 41,4 дни.За пръв път се регистрира exitus letalis при 2 деца. 

 
16. Stoilova J., K. Krustev, I. Baltadzhiev, O. Boykinova, A. Milchev. Epidemiologic study 
of neonatal infections among hospitalized children.  Scripta Scientifica medica, 2007;vol 39, 
(4):309-313.  

 
(Епидемиологични изследвания на неонаталните инфекции сред 

хоспитализирани деца) 
 

Цел на изследването: Да се проучи епидемиологията на инфекциозната заболеваемост 
сред новородени деца  и да се оценят водещите инфекции и някои социални проблеми. 
Материал и методи: За периода 1996-2005 са изследвани 476 новородени деца (първите 
30 дни от живота), хоспитализирани в Университетската инфекциозна клиника в гр. 
Пловдив. Всички данни са анализирани с използването на интензивни и структурни 
епидемиологични индикатори. Употребени са комплексни епидемиологични, 
статистически и конвенционални микробиологични тестове. 
Резултати: От проучените 476 деца 76.47% страдаха от интстинални инфекции, 50% 
имаха ентероколит и 43,68% бяха с E.coli инфекция. Тежките инфекции – пневмония, 
менингит, сепсис и пертусис бяха редки – 2.94%. Леталитетът бе 2.31%. Повече от 
шестдесет процента (64.91%) от децата произхождаха от семейства с нисък социален 
статус. Други 13.87% идваха от домове за сираци. Майчинската възраст на 43.13% от 
майките бе под 20 години. Повече от осемдесет процента (82.98%) от неонаталните 
инфекции са се появили между 11-30 ден от раждането. 
Заключение: Неонаталните инфекции са чести сред хоспитализираните деца и най-
голям дял заемат чревните инфекции. Повечето от неонаталните инфекции са придобити 
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в обществото. Основната част от неонаталните инфекции са сред децата от семейства с 
остри социални проблеми. 
 
 

 
 ………………………………………………………………………………………………. 
 
17. Popivanova N., I. Baltadzhiev. Probiotics in the Treatment of Gastrointestinal Diseases 
- Benefits and Risks.  Scripta Scientifica medica, 2007; vol 39, (4):337-340. Indexing & 
Abstracting: Index Copernicus, Max Planck Institute for Psycholinguistics, Open Archives 
registry, ROAD, Zeitschriftendatenbank (ZDB), WorldCat) 

(Пробиотиците в лечението на гастроинтестиналните заболявания – ползи и 
рискове) 

 
          Дефиницията на FAO/WHO определя пробиотиците като живи микроорганизми, 
които когато са предписани в адекватни количества предоставят полезен ефект за 
здравето на човека. Пробиотиците сега са широко използвани от потребителите и от 
лекарите в клиничната практика. Съществуват научни факти, че специфични 
пробиотични шамове микроорганизми придават благоприятни за здравето ефекти и са 
безопасни за употреба от човека. Специално те са подходящи за ротавирусните 
интестинални инфекции и някои други диарийни състояния, и се отнасят главно до 
Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spp. Обаче, тъй като свойствата на различните 
пробиотични видове са щам-специфични, ефектите на даден пробиотичен щам на бива 
да се генерализират до други щамове. За съжаление, прецизните механизми на 
действието на пробиотичните микроорганизми остават широко неизвестни. Рискът от 
имунна девиация,  сепсис и други неблагоприятни странични ефекти  при недоносени 
новородени деца и пациенти с подчертана имунна недостатъчност все още не е 
разрешен. Предвид нарастващата употреба на пробиотиците като хранителни добавки и 
терапевтични агенти, клиницистите трябва да бъдат предопредени за рисковете и 
ползите от това лечение. Това изследване резюмира данните от прилагане на 
пробиотици при гореспоменатите условия. 
 

http://jml2012.indexcopernicus.com/Scripta+Scientifica+Medica,p12027,3.html
http://catalog.mpi.nl/Record/594777232/Description
http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites
http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites
http://road.issn.org/issn/1314-6408-scripta-scientifica-medica#.UyAv6JxqPj4
http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/SET=3/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8506&SRT=YOP&TRM=2486231-9+
http://www.worldcat.org/search?q=sn:1314-6408
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………………………………………………………………………………………………… 
 

C. Публикации в колективни томове – 26 бр.: 
 
   

1.. Василев П, И. Балтаджиев, А. Динева, И. Боев, М. Стойчева. Клиничен случай. 
Вертикална ХИВ инфекция при кърмаче. ХИВ/СПИН Екзотични инфекциозни и 
паразитни болести Сборник статии CD 2018, стр.30-34 Издателство  Медицински 
университет – Пловдив  Бул. „В. Априлов” 15а  „Учебна и научна документация“  
032/602-490  www.publisher.mu-plovdiv.bg ISBN 978-619-237-020-6 

http://www.publisher.mu-plovdiv.bg/
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   2. П. Василев, А Динева, В Николов, И. Балтаджиев, М Стойчева. КЛИНИЧЕН 
СЛУЧАЙ НА ЕРИТЕМО-ДЕСКВАМАТИВЕН ДЕРМАТИТ И ПСОРИАТИЧЕН АРТРИТ  ПРИ 
ПАЦИЕНТ С ХИВ/СПИН.  1Пети национален симпозиум «HIV/AIDS И КО-ИНФЕКЦИИ. 
ЕКЗОТИЧНИ ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ», Цигов Чарк ‘2017 Сборник 
статии CD 2017 г. стр.30-34 Издат.  Медицински университет – Пловдив  
www.publisher.mu-plovdiv.bg  ISBN 978-619-7085-89-  

 

Кожните и лигавично-кожните увреждания се срещат по-често при ХИВ 
инфектирани. Те могат да бъдат дебют на СПИН и фактор, определящ имунния 
дефицит. Psoriasis e една от най-честите дерматози, с все още неизяснена етиология.  
Среща в 2.5% в общата популация и двойно по-често при ХИВ инфектирани.  
Оплакванията на пациента са  от три седмици, свързани с поява на дерматит по кожата 
на цялото тяло с обилно падащи люспи и сутрешна скованост на дясна гривнена и 
колянна стави, и лумбосакрален гръбнак с продължителност няколко часа в 
денонощието. Обективно: Тежка оро-фарингеална кандидоза; еритемо-ливидна 
неинфилтрирана кожа, еритродермия, генерализиран едроламелозен дерматит с 
десквамация и нокътни промени; хепатомегалия, спленомегалия; дифузни, пръснати 
дребни влажни хрипчета, които свързахме с бронхитни промени в белия дроб. Силна 
болезненост, скованост и оточност в десни колянна и гривнена стави, в торакален и най-
вече в лумбосакрален гръбнак. Силна болка при натиск в двете сакроилиачни стави, 
Менел положителен (+++) двустранно. След старта на ART и приложените локални и 
перорални сиптоматични лекарствени средства, обривът и оточно-ставният синдроми 
претърпяха обратно развитие и се отчете подобрение в общото състояние на пациента. 
 

 

 

http://www.publisher.mu-plovdiv.bg/
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………………………………………………………………………………………………….. 
3. Петров A , О. Бойкинова, М. Стойчева, Н. Ватев, Д. Вучев, А. Масарлиева, К. Енева, 
Г. Попова, Г. Тодоров, И. Балтаджиев, И. Боев. СЛУЧАИ НА ВНЕСЕНА ВИСЦЕРАЛНА 

ЛАЙШМАНИОЗА –КЛИНИКО -ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ АСПЕКТИ . ХИВ и 
коинфекции. Инфекциозни и паразитни екзотични болести. Сборник статии  2014 г. 
CD стр. 108-111. Изд: Медицински университет – Пловдив    ISBN 978-619-7085-38-9 
 
Мъж на 33г., заболял в Тавира, Португалия с висока температура до 39oC и главоболие. 
Диагнозата е потвърдена серологично чрез ELISA (+) за висцерална лайшманиоза. 
Пациентът бе с токсиинфекциозен синдром, анемичен синдром,  тромбоцитопения (Hb-
94 g/l, Leuc.-1.95.109/l, Plt-44.109/l. ) и спленомегалия. Лечението се проведе с  meglumine 
antimoniate (amp. 5ml. d) в комбинация с allopurinol и ketoconazole, в продължение на 28 
дни, но състоянието му се проследяваше динамично до трайно клинично оздравяване и 
нормални лабораторни параметри. Ранната диагноза и адекватно лечение на 
висцералната лайшманиоза са от ключово значение за благоприятния изход.  
 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
4. Боев И, А. Петров, М. Стойчева, Д. Вучев, Н. Ватев, О.Бойкинова, И. Балтаджиев, 
А. Масарлиева, В. Благоева, К. Енева, Ц. Казакова, В. Николов, А. Цонева, А. Гочева, А. 
Динева. ХИМИОТЕРАПИЯ С АРТЕЗУНАТ ПРИ БОЛЕН С ТЕЖКА, АСОЦИРАНА С КРИМСКА-
КОНГО ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА, ТРОПИЧЕСКА МАЛАРИЯ, ЗАВЪРШИЛА ЛЕТАЛНО 
(СЛУЧАЙ В ПЛОВДИВ – 2013). Екзотични, Регионално значими инфекциозни и 
паразитни болести.   2013 г. стр. 79-85  ISBN 978-954-9549-92-8 
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…………………………………………………………………………………………………. 
5. Балтаджиев И., О. Бойкинова, А. Кеворкиан, Х. Бацалова. Варицела – едно 
ваксинопрофилактируемо заболяване.  Във: Ваксинопредотвратими болести 
(Сборник доклади от VII Национална конференция по инфекциозни болести), изд. МУ-
Пловдив 2011, 118-121. (ISBN 978-954-9549-63-8). 
 
Варицелата е най-често самоограничаващо се заболяване, но в 2-6% от заразените може 
да доведе до тежко протичане със сериозни компликации. Съобщава се, че при 
приблизително 10% от хоспитализираните пациенти са наблюдавани обикновено 
преходни, но възможно и перманентни последици. 
Материал и методи. Авторите съобщават свои наблюдения за усложнения при 
пациенти, боледуващи от варицела, като: 
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 Остър респираторен дистрес синдром с фатален завършек при млада жена; 
 Постварицелен церебелит с атаксия при деца; 
 Синдром на Guillain-Barre като усложнение на варицела; 
 Херпес зостер и постхерпетична невралгия при имунокомпетентни лица, както и 

необичайно протичащ и тежък херпес зостер при ХИВ/СПИН пациенти. 
Споделя се опит за превантивен подход при новородени от майки с варицела и за 
лечението на варицела в неонаталния период. 
Резултати и дискусия. Въпреки препоръките на СЗО повечето Европейски страни с 
изключение на Германия и Гърция отлагат въвеждането на рутинна ваксинация против 
варицела. Въпреки че е ежегодно и често заболяване в детски градини и училища, в 
България противоварицелна имунизация също не е въведена. Авторите излагат 
мнението на членове на Европейската работна група за борба с варицела, дискутиращи 
ползите и предизвикателствата от различни опции на една противоварицелна 
ваксинация – за и против, рутинна или избирателна, моновалентна или включена в 
MMR, численост на дозите, продължителност на постваксиналния имунитет, възможни 
странични явления и др. 
Заключение Макар и оценявана като невинно заболяване, варицелата крие 
потенциални рискове от усложнения и по-късни последици, поради което въвеждането 
на програми за рутинна ваксинопрофилактика е наболял дискусионен въпрос. 

 
………………………………………………………………………………………………… 

6.*Балтаджиев И, Кеворкян А, Й. Мишева. Oсемнадесет години от възвръщането на 
марсилската треска в Пловдивския ендемичен регион. В: Новопоявяващи и 
възвръщащи се инфекциозни заболявания (VI-та Нац. конференция по инфекциозни 
болести 7-9 10 2010, Сливен). Изд. МУ-Пловдив 2010:69-73. (ISBN 978-954-8558-1). 
 
От първото й описание в България  през 1948г. в Пловдивския ендемичен регион (И. 
Вапцаров), до 1972г. болестта е обхванала неголям брой случаи и е протичала 
предимно в леки и средно тежки форми. В следващите 20 години марсилската треска е 
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считана за  елиминирана поради липса на нови заболявания, за да се появи отново през 
1993г. и да нараства прогресивно, обхващайки десетки и сотици пациенти годшно и 
протичайки в тежки вкл. фатално завършващи форми. 
Целта на съобщението е да се проследи нововъзнкналата вълна от марсилска треска в 
региона, да се определи нейният тренд като се сравнят периодите 1993-2003г. и 2004-
2010г. и се потърсят промени в протичането и разпространението й.  
Материал и методи: Обхванати са всички заболели и лекувани в Клиниката по 
инфекциозни болести над 1200 пациенти с Марсилска треска за 1993-2010г. 
Доказването на заболяването е извършено в референтната лаборатория по рикетсиозите 
на ВМА София чрез индиректен имунофлуоресцентен тест.  
Резултати: След пика на заболяването през 2001г. се отчитава флуктуиращ, като 
тенденция - понижаващ се тренд на разпространение на болестта, но не се откриват 
основания за скорошното й елиминиране. През последните години процентът на леки, 
средни, тежки и „малигнени” форми е променен за сметка на намаляване относителния 
дял на последните две форми. 
Заключение: Борбата с бездомните кучета, нарасналата просвета сред населението за 
избягване на кърлежово ухапване  и раното търсене на медицинска помощ, 
опознаването на заболяването от личните лекари и ефикасната намеса с подходящи 
антибиотици, са фактори спомагащи за намаляване броя на заболелите 
хоспитализирани пациенти и ограничаване на закъснелите, усложнени и фатално 
протичащи случаи.  
 
From it first description in Bulgaria in 1948, in the Plovdiv Endemic Region (I. Vaptsarov), 
until 1972, Marseille fever has covered a small number of cases and has been predominantly 
in mild and moderate forms. In the next 20 years, the disease was considered eliminated due 
to a lack of new cases. It re-appeared in 1993, and grow progressively, encompassing dozens 
patients yearly and running in severe and fatally finishing forms. The aim of the article is to 
trace the new wave of Marseille fever in the region, to determine its trend by comparing the 
periods 1993-2003 to 2004-2010, and seeking changes in its flow and distribution. Material 
and Methods: Over 1,200 patients with Marseille fever for 1993-2010 have been envolved 
and treated in the Infectious Diseases Clinic. The disease was confirmed in the reference 
laboratory for ricketsiae of the MMA Sofia by an indirect immunofluorescence test. Results: 
After the peak of the disease in 2001, there is a fluctuating tendency to decrease the 
prevalence of the disease, but no grounds for its recent elimination are found. In recent years, 
the percentage of mild, moderate, severe and "malignant" forms has been changed at the 
expense of reducing the relative share of the latter two forms. Conclusion: Fighting stray 
dogs, increasing public awareness for avoiding tick bites and seeking medical attention, 
identifying the disease by GPs, and effectively interfering with appropriate antibiotics are 
factors that help reducing the number of hospitalized patients and limiting delayed, 
complicated and fatal cases. 
…………………………………………………………………………………………………. 
7. Кеворкян А, Петров А, Балтаджиев И, Бойкинова О. Вирусен хепатит В с 
пролонгиран инкубационен период и вероятен трансфузионен механизъм. В: Остри 
инфекции на централната нервна система, изд. МУ-Пловдив, 2010:157-158. (ISBN 978-
954-9549-38-6). 
 
Цел : Представяне на случай на вирусен хепатит тип В с пролонгиран инкубационен 
перод (8 месеца) и вероятен трансфузионен механизъм на предаване.  
Материали и методи: Клинико-епидемиологично проучване на пациентка на 75 г., 
приета на 30.04.2009 г. в Клиника по Инфекциозни болести - Пловдив и изписана с 
подобрение след 36 дневно лечение с диагноза Hepatitis viralis B, тежка форма. 
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Серодиагностика на хепатитни маркери е извършена чрез ELISA метод с тестове на 
DCB- Taiwan в Катедрата по Микробиология и имунология, МУ Пловдив.  
Резултати: На 21.08.2008г. преди извършване на рискови манипулации - перикардна 
пункция, аортокоронарен байпас и преливане на общо количество 3890 мл.биопродукти 
в Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ - Пловдив на пациентката е проведен 
скрининг за ВХВ и тя е HBsAg  /-/. За периода до хоспитализацията в Инфекциозна 
клиника не са извършвани други оперативни интервенции и парентерални 
манипулации.  
Изводи: Пролонгираният инкубационен период от около 8 месеца при пациентката  по 
наше мнение  се свързва с ендогенни фактори -  възраст 75 г. и хистологични данни за 
онкологично заболяване. Инфектирането й най-вероятно се дължи на извършени 
тарнсфузии на биопродукт с ниски нива на HBV-DNA от HBsAg  (-) донор. 
 
Purpose: Presentation of a case of B viral hepatitis with a prolonged incubation period (8 
months) and a probable transfusion transmission mechanism. Materials and Methods: 
Clinical-epidemiological study of a 75-year-old patient admitted to the Clinic of Infectious 
Diseases - Plovdiv and discharged after 36 days of treatment with a diagnosis of viral hepatitis 
B, severe form. Sero-diagnosis of hepatic markers was performed by an ELISA method with 
DCB-Taiwan tests at the Department of Microbiology and Immunology, Medical University 
of Plovdiv. Results: Prior to performing risky manipulations - pericardial puncture, 
aortocononary bypass, and overflow of total 3890 ml. of bioproducts in the Cardiology 
Surgery Clinic of the University Hospital - Plovdiv the patient was screened for VHB and it is 
HBsAg /-/. No other surgical interventions and parenteral manipulations have been performed 
for the period up to hospitalization at the Infectious Disease Clinic. Conclusions: The 
prolonged incubation period of about 8 months in our opinion is associated with endogenous 
factors - age 75 years and histological data for oncological disease. Infection is most likely 
due to transfusions of a low-level HBV-DNA bio-product from a HBsAg (-) donor. 
…………………………………………………………………………………………………... 
8. Балтаджиев И, Попиванова Н, Бойкинова О, Стоилова И. Неврологични синдроми 
при болни от марсилска треска. В: Остри инфекции на централната нервна система, 
изд. МУ-Пловдив 2010:83-86. (ISBN 978-954-9549-38-6). 
 
С богатото си кръвоснабдяване, с изключителната си чувствителност към кислороден 
недостиг ЦНС е прицелна  за рикетсиозите. R.conorii инвазира кръвното русло на ЦНС. 
Чрез имунофлуоресцентно маркиране са открити гнезда от рикетсии в церебралните и 
церебеларни кръвоносни съдове и в лептоменингите. Документирани са лек 
мононуклеарен лептоменингит, а в по-тежки случаи - менингоенцефалит, тромбози и 
хеморагии в субарахноидалните пространства. Неврологичните увреди са белег за 
тежест и лоша прогноза при рикетсиозите.  При проучваните от нас   болни от МТ за 15 
годишен период (1994-2008) наблюдавахме следните неврологични  синдроми: 
Обнубилираност („тифозно състояние”): Пациентите са сомнолентни, 
брадипсихични,  неориентирани за място и време, с трудно осъществим контакт и 
мудни често неадекватни реакции.  
Зрителни, слухови и перифернонервни смущения – бързопреходни.   
Менингорадикулерен синдром:  В по-голямата част от случаите той  е  дискретeн. 
Ликворът  изтича под повишено налягане, бистър, с нормална цитоза и протеинорахия - 
менингеално дразнене без възпалителен процес в менингите (“менингизъм”). 
Серозен менингит:  Ликворът е бистър и безцветен, под повишено налягане. 
Ликворната плеоцитоза е слабо или умерено застъпена, в някои от случаите 
незначително преобладават неутрофилните клетки, а в други - лимфоцитите. 



 54 

Протеинорахията е в норма или до 1g/l, а ликворната захар – в нормални или леко 
понижени стойности.       
Енцефалит/менингоенцефалит: При част от  пациентите  промените в съзнанието  
еволюират до кома. Наблюдавани са  генерализирани или Джаксънов тип гърчове,  
парези и парализи на крайници, парализа на черепно-мозъчни нерви и др. Засягане на 
церебелума е установено при единични пациенти с нарушени походка и 
координационни проби, световъртеж, нистагъм и малкомозъчна хипотония. 
Представят се  данни от хистоморфологичните изследвания на нервна тъкан при  
починали от МТ болни. 
 
With its rich blood supply, with its extreme sensitivity to oxygen deficiency, the CNS targets 
ricketsiae. R.conorii invades the CNS blood stream. Immunofluorescence labeling revealed 
rickettsia foci in cerebral and cerebellar blood vessels and in leptomeninges. Mild 
mononuclear leptomeningitis has been documented, and in more severe cases, 
meningoencephalitis, thrombosis and haemorrhage in subarachnoid spaces. Neurological 
damage is a sign of severity and poor prognosis in ricketsioses. In the Mediterranean spotted 
fever (MSF) patients we studied for 15 years (1994-2008), we observed the following 
neurological syndromes: blurring of thought ("typhoid condition") - patients are somnolent, 
bradypsychic, non-site and time-oriented, with difficult to contact and slow, often inadequate 
responses, visual, hearing, and peripheral disturbances - transient. Meningoradicular 
syndrome: In most cases it is discreet. The cerebrospinal fluid (CSF) flows under elevated 
pressure, clear, with normal cytosis and protein levels – an irritation without inflammatory 
process in the meninges ("meningitis"). Characteristic of the serous meningitis: CSF is clear 
and colorless under high pressure and the pleocytosis is mildly or moderately impaired (in 
some cases negligiblely neutrophil cells, and in others – lymphocytes); protein level is at or 
below 1 g/l, and the sugar - at normal or slightly decreased levels. Encephalitis/ 
meningoencephalitis: in some patients changes in consciousness evolve to coma; generalized 
or Jackson-like convulsions, paralysis of limbs, paralysis of cranial-brain nerves, etc. have 
been observed. Cerebellitis was found in single patients with impaired gait and coordination 
samples, vertigo, nystagmus and hypotony. Data from histomorphological examinations of 
neuronal tissue in patients who died of MSF were presented. 
………………………………………………………………………………………………….. 
9. Попиванова Н, Казакова Ц, Динева А, Балтаджиев И. Туберкулозен среден отит, 
петрозен апицит и туберкулозен менингоенцефалит – обзор на литературата по 
повод на един случай. В: Остри инфекции на централната нервна система, изд. МУ-
Пловдив, 2010:105-106. (ISBN 978-954-9549-38-6). 
 
Туберкулозният отит е описан през 1883 г., само една година след откриването на M. 
tuberculosis от R. Koch. След около един век 3% до 5% от случаите с хроничен среден 
отит са били с туберкулозна етиология. Най-честият път на предаване на инфекцията е 
бил пиенето на непастъоризирано мляко, директна инокулация или хематогенна 
разсейка. Понастоящем по-малко от 0.1% от случаите с хроничен отитис медиа се 
причиняват от M. tuberculosis, но туберкулозният среден отит остава една от най-
срещаните инфекции в развиващите се страни. Симптомите са неболезнена оторея, 
неповлияваща се от обичайната антибиотична терапия. Обикновено средното ухо се 
засяга едностранно. С напредъка на процеса се образуват множествени перфорации на 
мембрана тимпани, развива се обилна гранулационна тъкан, костна некроза, апицит на 
петрозната кост, периаурикуларен лимфаденит. Късните компликации включват 
фациална парализа, лабиринтит, постаурикуларни фистули, субпериостални абсцеси и 
интракраниална екстензия на инфекцията. Асоциацията с фациална парализа е 
наблюдавана в 35% от педиатричните случаи и винаги трябва да се има предвид при 
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пациенти с хронична оторея от имигрантски или малцинствени среди с по-широко 
разпространена туберкулозна инфекция. За поставяне на ранна диагноза се изисква   
високо ниво на клинично прозрение и антитуберкулозната терапия трябва да се 
стартира възможно най-рано, за да се превентират компликациите и дисеминирането на 
инфекцията в ЦНС.   
     Описва се казуистичен случай на туберкулозен менингит, започнал като отит с 
кръвенисто-гнойна секреция при дете на 1г.4м. от малцинствен произход. Поради 
редкостта на заболяването в България при въведеното задължително имунизиране на 
новородените срещу туберкулоза, антитуберкулозната терапия е започнала 
сравнително късно при развита картина на менингоенцефалит и настъпили 
жизненонесъвместими промени в ЦНС. 
 
Tuberculous otitis was described in 1883, only one year after the detection of M. tuberculosis 
by R. Koch. About a century later, 3% to 5% of cases with chronic otitis media were of 
tuberculosis etiology. The most common route of transmission of the infection was drinking 
non-pasteurized milk, direct inoculation, or haematogenic dissemination. At present, less than 
0.1% of cases of chronic otitis media are caused by M. tuberculosis, but tuberculous otitis 
media remains one of the most common infections in developing countries. Symptoms are 
painless otorrhagia, unresponsive to the usual antibiotic therapy. Usually the middle ear is 
affected unilaterally. With the progress of the process, multiple perforations of membrane 
tympany are formed, abundant granulation tissue, bone necrosis, petrous bone apicitis, and 
periuricular lymphadenitis develop. Late complications include facial paralysis, labyrinthitis, 
subauricular fistulae, subperiostal abscesses, and intracranial extension of the infection. The 
association with facial paralysis has been observed in 35% of pediatric cases and should 
always be considered in patients with chronic otorhinitis from migrant or minority 
background people with widespread tuberculosis infection. Early diagnosis requires a high 
level of clinical insight, and anti-tuberculosis therapy should be initiated as early as possible 
to prevent complications and infection dissemination in the CNS. A causative case of 
tuberculous meningitis has been reported, which started as a bloody excretion otitis in a child 
of 1 year of minority background origin. Because of the rarity of the disease in Bulgaria with 
the introduction of compulsory immunization of newborns against tuberculosis, the anti-
tuberculosis therapy started relatively late in the developed picture of meningoencephalitis 
and irreversible damages in CNS occurred. 
…………………………………………………………………………………………………... 
10. Бойкинова О, Балтаджиев И, Стоилова Й, Боев И, Венчев Ч, Петров А, Минчев А. 
Серозни менингити: клинико-епидемиологични аспекти. В: Остри инфекции на 
централната нервна система, изд. МУ-Пловдив, 2010:87-89. (ISBN 978-954-9549-38-6). 
 
Цел: да проследим инсиденса, клинико-епидемиологичното протичане, и 
лабораторните показатели при пациенти със серозен менингит (СМ).  
Пациенти и методи: Проучени са 54 пациенти с диагноза СМ, лекувани в Клиниката 
по инфекциозни болести на УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив. Методи: клинико-  
лабораторни, епидемиологични и серологични.  
Резултати: Инсиденсът на СМ сред населението на Пловдивска област е 3,63 %ооо за 
2007 г. и 3,35 %ооо за 2008 г. Диагнозата е етиологично доказана при 8 пациенти – 2 с 
лептоспирозен и 6 с паротитен менингит. Изразена интоксикация има в 100 % от 
случаиите; МРД : вратна ригидност – в 85.2%, живи сухожилни рефлекси – 81.5 %, 
Керниг – 70.45 % и горен Брудзинки – 64.8 %. Характеристика на ликворограмата: 
клетки 257.57 ± 269.161х106/l (от 257.7х106/l до 1800х106/l, протеини 0,58 ± 0.426 g/l, 
нормална ликоворна захар в 85.2 %.  



 56 

Изводи: Инсиденсът на СМ за Пловдивска област показва низходяща тенденция в 
изследвания период, с все още много нисък процент на етиологично доказване. 
Протичането при всички пациенти е средно тежко, без летаен изход, с водещи симтоми 
на вратна ригидност и живи сухожилни рефлекси при непълен МРС. Ранното 
приложение на противооточни средства и кортикостероиди е с много добър ефект. 
 
Purpose: to track the incidence, clinical-epidemiological course, and laboratory indicators in 
patients with serous meningitis (SM). Patients: 54 patients diagnosed with SM treated at the 
Clinic of Infectious Diseases of the University hospital "St. Georgi "- Plovdiv. Methods: 
clinical, laboratory, epidemiological and serological studies. Results: The SM incidence 
among the population of the Plovdiv region was 3.63% for 2007 and 3.35% for 2008. The 
diagnosis was etiologically proven in 8 patients - 2 with leptospirosis and 6 with mumps-
meningitis. Expressed intoxication occurs in 100% of cases; meningoradiculous syndrome 
(MRS): neck stiffness in 85.2%, increased tendon reflexes in 81.5%, Kernig /+/ in 70.45% 
and Brudzinski /+/ in 64.8%. Cerebrospinal fluid (CSF) characteristic: cells 257.57 ± 
269.161x106/ l (from 257.7x106 /l to 1800x106 /l, proteins 0.58 ± 0.426 g / l, normal sugar in 
85.2%). Conclusions: The SM patients of Plovdiv region show a downward trend in the 
studied period with a still very low percentage of etiological prouve of the disease. All 
patients experienced a moderate form of disease, with leading symptoms of neck rigidity and 
increased tendon reflexes, with an incomplete MRS. Early use of anti-reflux agents and 
corticosteroids had a very good effect. 
…………………………………………………………………………………………………. 
11. Петров А, Ватев Н, Боев И, Бойкинова О, Цонева А, Венчев Ч, Балтаджиев И, 
Стойчева М. Случаи на Waterhouse-Friderichsen синдром за петгодишен период. В: 
Остри инфекции на централната нервна система, изд. МУ-Пловдив, 2010:102-104. 
(ISBN 978-954-9549-38-6). 
 
Въведение: Waterhouse- Frderichsen syndrome, познат още в англо-саксонката 
литература и като „ hemorrhagic adrenalitis” е заболяване на надбъбречните жлези, 
причинено най-често от Neisseria meningitidis. Сндромът носи имената на английския 
лекар Rupert Waterhouse ( 1873-1958) и датския педиатър Carl Friderichsen (1886-1979), 
които за пръв път го описват.  
Материал и методи: За петгодишен период 2005-2009 г. обсъждаме три случая 
 (0,57%) на синдрома на Waterhouse- Frderichsen. Това са деца на възраст съответно 
14 г., 6 г., и 3 м., които са приведени от инфекциозните отделения в Хасково и 
Пазарджик. Пролежали са от 1 ч. и 40 м. до 10 ч. и 10 м. в СИР на клиниката, а изходът 
и при тримата е летален. 
Резултати и обсъждане: 1. Т.З.З.- 14 г. заболява внезапно с висока температура, 
многократни повръщани, бързо- разрастващ се хеморагичен обрив. След генерализиран 
тонично-клоничен гърч -  асистолия и exitus letalis. Ликовор: клетки- 8, белтък 0,97 g/l, 
захар 4,2 mmol/l. 2. К.С.К – 6 г. постъпва е шок и хипотермия - 35°С, хеморагичен 
обрив - петехии, екхимози и суфузии, обхващащи цялата повърхност на тялото. PLT -
34,000; ф- ген 1,39 g/l. 3. X.A.X- 3 м. с многократни повръщания, приета във Велинград 
с токсикоза и преведена в Инфекциозна клиника - Пловдив. Посявка: ликвор на 
BACTEC - Neisseria meningitidis. И при трите случая са налице непреодолим 
бактериален сепсис, дисеминирана интарвазална коагулация (DIC), шок и остра 
надбъбречна инсуфициненция. 
Заключение: Синдромът на Waterhouse- Frderichsen е много тежка проява на сепсис, а 
в нашите случаи - със 100 %  леталитет. 
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Introduction: Waterhouse-Frderichsen syndrome, also known in the Anglo-Saxon literature 
as  "hemorrhagic adrenalitis" is the adrenal gland disease most commonly caused by Neisseria 
meningitidis. The syndrome bears the names of the English physician Rupert Waterhouse 
(1873-1958) and the Danish pediatrician Carl Friderichsen (1886-1979) who described it for 
the first time. Material and methods: For the five-year period 2005-2009, we discuss three 
cases (0.57%) of Waterhouse-Frderichsen syndrome. These are children of age respectively 
14 years, 6 years and 3 months old, who have been brought by the infectious wards in 
Haskovo and Pazardzhik. They have been in the clinic for 1 hour and 40 minutes to 10 hours 
and 10 minutes in the Intensive care unit (ICU) of the clinic, and the outcome in all three was 
lethal. Results and Discussion: 1. case – a 14 years old patient suddenly suffers from fever, 
multiple vomiting, fast-growing hemorrhagic rash. With a generalized tonic-clonic convulsion 
exitus letalis occurred. Cerebrospinal fluid (CSF): cells-8, protein 0.97 g/l, sugar 4.2 mmol /l.  
2. case – a 6 years old patient was addmited in shock and hypothermia - 35° C, haemorrhagic 
rash - petechiae, echemoses and suffusions covering the whole body surface; low PLT count -
34,000; low fibrinogene levels of 1.39 g /l.  
3. case – a 3 month old child with repeated vomiting, addmited in Velingrad-hospital with 
toxicosis and translated into Infectious Clinic - Plovdiv. CSF (BACTEC)- Neisseria 
meningitidis /+/. In all three cases, there is irreversible bacterial sepsis, disseminated 
intravascular coagulation (DIC), shock, and acute adrenal insufficiency. Conclusion: 
Waterhouse-Frderichsen's syndrome is a very serious manifestation of sepsis, and in our cases 
- with 100% lethality. 
………………………………………………………………………………………………… 
12. Балтаджиев И, О. Бойкинова,  И. Боев, А. Петров, Ч. Венчев, К. Кръстев, П. 
Тимонов. Рубеола – клинична характеристика и епидемиологични особености. В: 
Остри респираторни инфекции, изд.МУ-Плевен, 2009: 63-66. (ISBN 979547560864). 
 
Рубеолата е инфекциозно заболяване с въздушно-капков механизъм на предаване, 
вирусна етиология и най-често леко протичане – с лимфаденомегалия и обрив, но  без 
тежък токсиинфекциозен синдром. Големият интерес към рубеолата е поради 
тератогенното действие на вируса при заболяване на бременни жени – предизвиква 
вроден рубеолен комплекс (ВРК). 
Целта на нашата работа е да се разкрие върху серологично верифицирани случаи на 
рубеола клиничната характеристика, параклиничните промени и епидемиологичните 
особености в съвременното протичане на заболяването. 
Материал и методи: В проучването са включени 34 доказани случаи на рубеола, от 
които 31 мъже на възраст от 15 г. до 27 г.(средна възрсат 19.96± 0.43 г.) и три жени от 
11 до 26 г. (средно 20.66±4,84 г.). В професионално отношение  от 34 изседвани 
пациенти 29 са войници (28 мъже и една жена), трима са ученици на  11, 15 и16 
годишна възраст (две момчета и едно момиче) и двама са с други професии: мъж на 21 
г. и жена на 26 г. Заболяването е доказано чрез двойни серумни проби  и  най-малко 
четирикратно нарастване на титъра на антителата (РЗХА), или чрез доказване на IgM  
антитела срещу рубеола в една серумна проба (ELISA). 
Резултати: Времето от първите симтоми до хоспитализацията е най-често 1 ден – 
13(38,24%) пациенти; 3 дни – 11(32,36%); по-рядко това време е 2 дни – 5(14,71%) 
пациента  и над 3 дни – 5(14,71%) пациента. Основните клинични симптоми в 
продромалния период са както следва: Умерено изразен токсиинфекциозен синдром,  
включващ: Повишена температура – при 25(73,52%) болни; Отпадналост съобщиха 15 
болни- 44.12%; Кашлица – 5 болни, 14.71%; Болки в гърлото – 11 болни, 32,35%; Хрема 
- шест болни, 17,65%; Гадене и безапетитие са имали 3 болни – 8,82%; За главоболие са 
съобщили също 3 болни – 8,82 %. Самият обрив е макулопапулозен при 25 пациенти 
(75,75%) и дребнопетнист при 8(24,24%). Той е често генерализиран  - 13(39,39%) 
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болни, обхваща тялото и крайниците, но щади лицето при 11(33,33%), при 5 (15,15%) е 
описан само по тялото, а при 4(12,12%) – е обхванал тялото и лицето без карайниците.     
Увеличени лимфни възли са имали 32(94,12%) от 34 изследвани пациенти. Те са 
локализирани в шийна област при 16(50%), субокципитално и ретроаурикуларно - при 
11(34,37%), а генерализирано разположени – при 5(15,63%). Големината им се 
определя най-често като грахово зърно, а умерена болезненост е установена само при 1 
пациент (3,12%). Почти всички от хоспитализираните болни имат катарални прояви от 
старана на горните дихателни пътища:   хиперемирано гърло при 32(94,12%), а  при 
6(18,75%) от тях е наблюдаван петехиален еантем (петна на Forschheimer). Инекция на 
конюктивите имаха 12(35,29%) от всички болни. В ПКК най-често няма съществени 
промени. При ограничен брой пациенти се наблюдава  левкопения, олевяване в 
левкограмата и умерена тромбоцитопения.  
Заключение: Въпреки съществуващата имунизация, рубеолата е все още актуално 
заболяване, разпространяващо се главно във войнишки и ученически колективи. 
Фактът, че са заболели жени в детеродна възраст подсказва, че  опасността от вроден 
рубеолен синдром не е преминала. Рубеолата започва с неспецифични грипоподобни 
продромални признаци. Характерен е добре изразеният продромален период при 
заболелите младежи. Клиничното протичане не се различава от класическото описание 
на обривно заболяване с лимфаденит и артралгии, но клиничната картина без 
серологично потвърждение, извън съществуваща епидемиологична връзка, не е 
достатъчно основание за точна диагноза. При младежите преобладават леките и средно-
тежките форми на заболяването. 
 
Rubella is an infectious disease with an airborne transmission mechanism, viral etiology, and 
most commonly a mild course of illness - with lymphadenomegaly and rash, but without a 
severe toxic-infectious syndrome. The great interest in rubella is due to the teratogenic 
influence of the virus in pregnant women - causing congenital rubella complex (CRC). The 
aim of our work is to reveal on serologically verified cases of rubella the clinical 
characteristics, laboratoty changes and epidemiological features in the current course of the 
disease. Material and Methods: The study included 34 proven cases of rubella, of which 31 
men aged 15 to 27 (mean age 19.96 ± 0.43) and three women 11 to 26 years (mean 20.66 ± 
4.84). There are 29 soldiers (28 males and one woman), 34 of them are 11, 15 and 16 year old 
(two boys and one girl) and two are in other professions: a 21-year-old man and a female of 
26 years. The disease was confirmed by double serum samples and at least a fourfold increase 
in antibody titer, or by demonstrating IgM antibodies against rubella in a serum sample 
(ELISA). Results: The time from the first symptoms to hospitalization is usually 1 day – in 
13 (38.24%) patients; 3 days – in 11 (32.36%); rarely this time is 2 days – in 5 (14.71%) 
patients and over 3 days – in 5 (14.71%) patients. The main clinical symptoms in the 
prodromal period are as follows: moderately pronounced Toxic Infectious Syndrome (TIS), 
including: fever - in 25 (73.52%) patients; fatigue reported 15 patients - 44.12%; cough - 5 
patients, 14.71%; sore throat - 11 patients, 32.35%; runny nose - six patients, 17.65%; nausea 
and dizziness had 3 patients - 8.82%; three patients reported headaches - 8.82%. The rash was 
maculopapular in 25 patients (75.75%) and petty rash had 8 (24.24%) patients. It was often 
generalized – in 13 (39.39%) patients, covering the body and the limbs, but sparing the face in 
11 (33.33%), while in 5 (15.15%) patients it was observed only on the body, and in 4 (12%) - 
covered the body and the face without the limbs. Enlarged lymph nodes had 32 (94.12%) of 
the 34 patients studied. They were located in the cervical region in 16 (50%) patients, 
subaccittal and retro-auricular - in 11 (34.37%), and generalized - in 5 (15.63%). Their size 
was usually determined as a pea, and moderate soreness was found only in 1 patient (3.12%). 
Nearly all of the hospitalized patients had catarrhal manifestations from the upper respiratory 
tract. They had hyperemic throat in 32 (94,12%), and in 6 (18,75%) of them we observed a 
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pathetical enanthema (patches of Forschheimer). Conjunctival injection had 12 (35.29%) of 
all patients. There are no major changes in the peripheral blood. In a limited number of 
patients leukocytosis, leucopenia and moderate thrombocytopenia have been reported. 
Conclusion: Despite the current immunization, rubella is still a current disease, spreading 
mainly in soldier and student collectives. The fact that women of childbearing age are ill 
suggests that the risk of congenital rubella syndrome has not eliminated. Rubella begins with 
non-specific flu-like prodromal signs. Characteristic is the well-pronounced prodromal period 
in infected young people. The clinical course does not differ from the classical description of 
lymphadenitis and arthralgia, but the clinical picture without serological confirmation, outside 
of an existing epidemiological link, is not a sufficient basis for accurate diagnosis. Mild-to-
severe forms of the disease predominate in young people. 
…………………………………………………………………………………………………. 
13. Бойкинова О., А. Петров, И. Балтаджиев, Ч. Венчев, И. Боев, А. Цонева, Х. 
Георгиева. Паротитен орхит – клинично протичане и възможни последици. В: 
Остри респираторни инфекции, изд.МУ-Плевен 2009:44-47. (ISBN 979547560864). 
 
Епидемичният паротит е контагиозно вирусно заболяване, с инкубационен период 2-3 
седмици, чиято диагноза се поставя обикновено по клинични данни и се потвърждава 
серологично. Паротитният вирус може да бъде изолиран от слюнка, ликвор, урина 
върху клетъчни култури. Доказва се чрез РСК, РЗХА, ELISA, PCR. В България 
задължителна имунизация е въведена през 1972 г., а реимунизацията на 12 годишна 
възраст е въведена от 2001 г. Годините 1986/7 и 1988/9 бяха епидемични за 
заболяването в Пловдивски регион. Въпреки, че инцидентите от паротитни орхити у 
нас значително намаляха след въвеждането на задължителна двукратна паротитна 
ваксинация, се наблюдава тяхното увеличение сред неимунизирани младежи. Това се 
потвърждава и от други научни съобщения в световната литература, според които 
постпубертетният паротит при мъжете се съчетава в 15,6% до 40% с орхит.   
Цел: Да проследим епидемиологичната характеристика, клиничното протичане и 
възможната прогноза на паротитния орхит за 11 годишен период. 
Пациенти и методи: За периода 1986 – 2007 г. включително, са проследени клинико-
епидемиологично 200 (20,75%) пациенти с диагноза паротитен орхит от общо 964 с 
епидемичен паротит. Разпределението им по години е както следва: 1986/7 - 83 от 412 
случая на епидемичен паротит; 1998/99 г. - 91 от 450; от 2000 г. до 2006 г. - 5   от 20 
случаи на паротит; до месец ноември 2007 г. - 21 (25,61%) пациенти с орхит от 82 с 
епидемичен паротит. Диагнозата се базираше на типичната клинична картина, 
епидемиологичната анамнеза, лабораторно-биохимични и серологични (РЗХА) 
изследвания. При 50 пациенти са направени спермограми. 
Резултати: Заболяемостта от паротитен орхит за Пловдивска област показва 
значително намаляване след въвеждане на задължителната ваксинация и реваксинация. 
Засегнати бяха младежи в пубертетна възраст (11-18 години) и млади мъже (19-24 
години). Едностранна локализация се установи при 151 (75,5%) пациенти и двустранна 
при 44 (22%). Като орхиепидидимит заболяването протече при 5 (2,5%) пациента. 
Паротитният орхитът се разви 3 до 7 дни след спадане отока на слюнчените жлези. 
Общото състояние на болните беше леко до средно-тежко, с умерено изразени прояви 
на токсоинфекциозен синдром. Температурата варираше от субфебрилна до 38,8-39оС, 
като при трима пациенти достигна до 40оС. При някои пациенти бяха налице 
главоболие, гадене, повръщане и болки ниско в корема. При всички случаи локалният 
статус беше свързан със зачервяване, болезненост, оток, водещ до уголемяване на 
тестиса/тестисите. Кожата на скротума беше зачервена, затоплена, опъната. Тези 
симптоми продължиха около 4-7 дни. От проследените 200 пациенти при 155 (77,5%) 
орхитът беше съчетан с възпаление на околоушната жлеза, при 36 (18%) беше налице 
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орхит + паротит + панкреатит, при 9 (4,5%) орхит + панкреатит + менингит). 
Обикновено паротитът предшества орхита с 3-4 до 7 дни. Диагнозата епидемичен 
паротит беше потвърдена серологично, като титърът в РЗХА варираше от 1:80 до 1:830. 
От групата на проспективно проследените 50 пациенти не се установиха данни за 
първичен стерилитет.  
 Заключение: Компликациите на епидемичния паротит, налагащи болнично лечение са 
все още здравен проблем. Ако се увеличава пропорцията на серонегативната популация 
сред възрастните пациенти е необходимо те също да бъдат имунизирани. Единственият 
метод за профилактика и ерадикация на това заболяване в бъдеще е приложението на 
ефикасна ваксина. 
 
Mumps is a contagious viral disease, with an incubation period of 2-3 weeks, diagnosed with 
clinical data and confirmed serologically. The parotid virus can be isolated from saliva, lynx, 
and urine on cell cultures. It is demonstrated by ELISA and PCR. In Bulgaria compulsory 
immunization was introduced in 1972, and the reimmunization at the age of 12 was 
introduced in 2001. The years 1986/7 and 1988/9 were epidemic for the disease in the Plovdiv 
region. Although the incidents of mumps orchits in Bulgaria have significantly decreased after 
the introduction of the compulsory double mumps vaccination, their increase was observed 
among non-immunized youngsters. This is confirmed by other scientific reports in the world 
literature, according to which post-pubertal mumps in men combine in 15.6% to 40% with 
orchitis. Purpose: To track the epidemiological characterization, the clinical course and the 
possible prognosis of the mumps orchitis for an 11-year period. Patients and methods: For 
the period 1986-2007, 200 (20.75%) patients with a mumps orchitis diagnosis were screened 
clinically and epidemiologically, out of a total of 964 mumps patients. Their distribution by 
year is as follows: 1986/7 - 83 out of 412 cases of mumps; 1998/99 - 91 of 450; from 2000 to 
2006 - 5 out of 20 cases of mumps; until November 2007 - 21 (25.61%) patients with orchitis 
of 82 patients with mumps. The diagnosis was based on a typical clinical picture, 
epidemiological history, laboratory-biochemical and serological studies. In 50 patients, 
spermograms were performed. Results: The morbidity of mumble orchitis in the Plovdiv 
region shows a significant decrease after the introduction of compulsory vaccination and 
revaccination. Young people in puberty age (11-18 years) and young men (19-24 years) were 
affected. Single-site localization was found in 151 (75.5%) and bilateral - in 44 (22%) 
patients. Orchi-epididymitis occurred in 5 (2.5%) patients. The mumps orchitis developed 3 to 
7 days after the salivary gland edema subsided. The general condition of the patients was mild 
to moderate, with moderate signs of toxo-infectious syndrome. The temperature ranged from 
subfibril to 38.8-39oC, and in three patients it reached 40oC. Some patients experienced 
headaches, nausea, vomiting and low abdominal pain. In any case, local status was associated 
with redness, soreness, edema leading to enlargement of the testis. The scrotum's skin was 
red, warm, stretched. These symptoms last about 4-7 days. Of the 200 patients studied, in 155 
(77.5%) the orchitis was combined with inflammation of the parotic gland, 36 (18%) had 
orchitis + mumps + pancreatitis, 9 (4.5%) orchitis + pancreatitis + meningitis. Usually the 
mumps precedes the orchitis with 3-4 to 7 days. The diagnosis of mumps was confirmed 
serologically, with the titer in serological reaction ranging from 1:80 to 1:830. 
No data on primary sterility were found in the prospectively followed 50 patients. 
 Conclusion: The complications of the mumps that require hospital treatment are still a health 
problem. If the proportion of the seronegative population increases among adult patients, they 
also need to be immunized. The only method of prevention and eradication of this disease in 
the future is the use of an effective vaccine. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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14. Петров А., И. Балтаджиев, Ч. Венчев, И. Боев, О. Бойкинова, Г. Тодоров, З. 
Калинова. Относно неврологичните прояви при епидемичен паротит. В: Остри 
респираторни инфекции изд. МУ-Плевен 2009:41-43. (ISBN 979547560864). 

 
Въведение: Възможността Virus Parotitidis да се генерализира е причина за 
екстрасаливарното му разпространение. Той колонизира и пенетрира през 
назофарингеалната или орофарингеалната лигавици, мултиплицира се в кръвното русло 
и преодолявайки възможностите за имунна защита на гостоприемника преминава през 
кръвно-ликворната бариера, засягайки централната нервна система. До създаването на 
ефективна ваксина /Hilleman/ паротитният менингит е съставлявал 10% от асептичните 
менингоенцефалити. В наши дни процентът е сведен до под 1%. Съобщени са случаи 
на асептичен менингит след противопаротитна ваксинация. 
Цел: Целта на настоящата разработка е да се анализират обстойно случаите на засягане 
на ЦНС при заболяванията от епидемичен паротит в Клиниката по инфекциозни 
болести - Пловдив през 2007 година 
Материали и методи: Представяме трима болни с клинични и параклинични данни за 
серозен менингит. Това са мъже, съответно на 20, 21 и 22 годишна възраст. Заболяват 
от епидемичен паротит, като в период от 5 до 9 дни след хоспитализацията се 
манифестират неврологични прояви. Диагнозата е верифицирана в РИОКОЗ – Пловдив, 
сектор вирусология, чрез РЗХА. 
Резултати: Представените случаи съставляват 3.6% от преболедувалите със заушка от 
началото на 2007 година до 31 октомври – 82 болни. Неврологичните прояви – 
клинични данни и ликворен синдром за серозен менингит, настъпват в хода на паротита 
и при тримата болни. Дебютът е с нова температурна вълна на фона на задоволително 
общо състояние. Общото състоянието на организма не е съществено влошено и 
обикновено, серозният менингит е с дискретна симптоматика – главоболие, гадене, 
единични повръщания, хиперестезия и хиперлефлексия, позитивиране на Керниг и 
Брудзински. Оскъдно е проявен и ликворният синдром – клетките не надвишават 700-
2000, белтъчната фракция е завишена от 0.6 до 0.85 г/л, ликворната захар е нормална 
или леко повишена. И при тримата пациенти настъпи клинично подобрение в хода на 
обичайното за подобни случаи лечение. Средната продължителност на престоя в 
Инфекциозна клиника е 11.3 дни. Не се наложиха инструментални изследвания – КАТ 
и ЯМР. На контролния преглед се констатира оздравяване. 
Заключение: Неврологичните прояви при епидемичен паротит не са често явление. 
Прогнозата е благоприятна и настъпва оздравяване с обичайните медикаментозни 
средства в рамките на 11- 15 дни. 
 
Introduction: The possibility of generalizing Virus Parotitidis is the cause of its extra-
salivary spread. It colonises and penetrates through the nasopharyngeal or oropharyngeal 
mucosa, multiplies into the bloodstream, and overcomes the host's immune protection through 
the blood-limiting barrier, affecting the central nervous system. Until the creation of an 
effective vaccine (Hilleman), mumps meningitis accounts for 10% of aseptic 
meningoencephalitis. Nowadays, the percentage is reduced to less than 1%. Cases of aseptic 
meningitis have been reported following anti-parasitic vaccination. Purpose: The aim of the 
present study is to analyze extensively the cases of CNS involvement in epidemic mumps 
diseases at the Clinic of Infectious Diseases - Plovdiv in 2007. Materials and methods: We 
present three patients with clinical and laboratory data on serous meningitis. These are men at 
20, 21 and 22 years of age respectively. They suffer from epidemic mumps, and neurological 
manifestations are manifested within 5 to 9 days after hospitalization. The diagnosis is 
verified in the section of virology, Plovdiv. Results: The cases presented represent 3.6% of 
those with mumps from the beginning to 31 October of 2007 - 82 patients. Neurological 
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manifestations - clinical data and CSF data for serous meningitis occur in the course of 
mumps in all three patients. The debut was with a new temperature wave against the backdrop 
of a satisfactory general condition. Usually, serous meningitis has discrete symptoms - 
headaches, nausea, single vomiting, hyperaesthesia and hyperleflexia, positivity of Kernig and 
Brodinsky symptoms; the CSF cells do not exceed 700-2000, the protein fraction is increased 
from 0.6 to 0.85 g /l, the  sugar is normal or slightly increased. In all three patients, a clinical 
improvement occurred during the usual treatment for such cases. The average length of stay in 
Infectious Diseases Clinic is 11.3 days. There was no need for instrumental research. The 
checkup reveals a recovery. Conclusion: Neurological manifestations of mumps are not 
common. The prognosis is favorable and treatment with the usual medication is satisfactory. 
………………………………………………………………………………………………… 
15. Венчев Ч., И. Боев, А. Петров, О. Бойкинова, И. Балтаджиев, М. Божилова, В. 
Николов. Въвличане на панкреаса при епидемичен паротит. В: Остри респираторни 
инфекции изд. МУ-Плевен 2009:48-50. (ISBN 979547560864). 
 
Епидемичният паротит е остро инфекциозно заболяване, предизвикано от 
парамиксовирус. Обичайно засяга паротитните жлези. При генерализация на вирусната 
инфекция се наблюдават и извънпаротитни локализации – в другите слюнчени жлези, 
панкреаса, нервната система, репродуктивните органи.Има различни данни за честотата 
на панкреатита по време на епидемични взривове, но повечето автори приемат, че се 
среща при не повече от 5% от заболелите и обикновено има доброкачствено развитие.  
Целта е да се проучат случаите на въвличане на панкреаса сред болните с епидемичен 
паротит, лекувани в Клиниката по инфекциозни болести през последните 15 години. 
Материал и методи: Проучването включва 62 пациенти с диагноза епидемичен 
паротит и панкреатит, лекувани в Клиниката по инфекциозни болести при УМБАЛ “ 
Св. Георги” - Пловдив през последните 15 години. Диагнозата е поставена по 
клинични, епидемиологични, биохимични и серологични показатели. Използвани са 
методите на клинично наблюдение, епидемиологичен анализ, клинико-лабораторни, 
микробиологични и серологични изследвания. Серумната амилаза е изследвана по 
автоматизирана система – KONE Optima, референтни стойности в серума 0-96 IU/L. 
Серологично потвърждение на епидемичния паротит има при 21 болни (33,87%) 
Резултати: Пациентите с епидемичен паротит, при които сме приели съучастие на 
панкреаса са 62 – 20,59% от общо заболели за периода 301 човека. Част от болните с 
панкреатит са имали прояви и на други усложнения - 10 (16,13%) са имали и орхит, а 
при един диагнозата е паротитен орхит, менингит и панкреатит. В нашия материал е 
изразено преобладаването на мъжете – 46 (74,19%) срещу 16 (25,81%) жени. Най-
засегнатите възрастови групи са от 7 до 18 г.  и от 18 до 25 г. – съответно  14 (22,58%)  
и 27 ( 43,55%). Тези данни определят като рискова възрастта 7 – 25 г. и съвпадат с 
установеното и от други автори. По отношение на клиничното протичане прави 
впечатление фактът, че повече от 1/3 от пациентите нямат коремна болка – 26 души 
(41,96%), но имат диспептични оплаквания – гадене, еднократни или повторни 
повръщания, неустойчиви изпражнения; 32% имат подобни оплаквания, но 
съпроводени с лека до умерена болка в епигастриума; 25% от пациентите са се 
оплакали от цитираните диспептични прояви, съпроводени със силна епигастрална 
болка. Същевременно при нашите болни без болка наблюдаваме изразени горно-
диспептични оплаквания, които не се овладяват без парентерално лечение. Сред тези 
пациенти са и случаите с най-високи стойности на амилазната активност. Всичко това 
потвърждава общоприетото мнение, че паротитния панкреатит най-често протича леко.  
Заключение: Паротитният панкреатит при нашите болни протече в лека и средна 
форма. Подходящ кратък диетичен режим - няколко часа глад и жажда, последвани от 
щадяща течно-млечна диета и водно-солева реанимация в необходимия обем бе 
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достатъчна за пълна реверзибелност на процеса. При проследяване на пациентите не 
установихме   късни последици, включително и захарен диабет. 
 
Mumps is an acute infectious disease caused by paramyxovirus. It usually affects the parotid 
glands. Viral infection generalizes in other salivary glands, pancreas, nervous system and the 
reproductive organs. There are different data on the incidence of pancreatitis during epidemic 
outbursts, but most authors assume that it occurs in no more than 5 % of patients and usually 
has benign development. The aim is to investigate the incidence of pancreatic involvement 
among patients with epidemic mumps treated in the Clinic of Infectious Diseases in the last 
15 years. Material and Methods: The study included 62 patients diagnosed with mumps and 
pancreatitis treated in the Clinic of Infectious Diseases at the University Hospital "St. Georgi 
"- Plovdiv in the last 15 years. Diagnosis is based on clinical, epidemiological, biochemical 
and serological features. The methods of clinical observation, epidemiological analysis, 
clinical-laboratory, microbiological and serological tests have been used. Serum amylase was 
tested by automated system - KONE Optima, serum reference values 0-96 IU/l. 
Serological confirmation of the epidemic mumps occurred in 21 patients (33.87%). 
Results: Patients with Epidemic Mumps who received pancreatic complications were 62 - 
20.59% of the total of 301 subjects. Some of the patients with pancreatitis had other 
complications - 10 (16.13%) had orchitis and one diagnosis was mumble orchitis, meningitis 
and pancreatitis. In our report the predominance of men is expressed - 46 (74.19%) vs. 16 
(25.81%) women. The most affected age groups are from 7 to 18 years old and from 18 to 25 
years - 14 (22.58%) and 27 (43.55%), respectively. This data identifies as risky the age group 
of 7-25 years and coincides with that established by other authors. Regarding the clinical 
course, it is noticeable that more than 1/3 of the patients have no abdominal pain - 26 
(41.96%) but have dyspeptic complaints - nausea, single or repeated vomiting, unstable 
faeces; 32% have similar complaints but have mild to moderate pain in the epigastrium; 25% 
of patients complained of the reported dyspeptic manifestations accompanied by severe 
epigastric pain. At the same time, in our patients without pain we observe pronounced upper-
dyspeptic complaints that are not controlled without parenteral treatment. Among these 
patients there are also cases with the highest amylase activity. All this confirms the generally 
accepted view that parotid pancreatitis most often passed mildly. Conclusion: The parotid 
pancreatitis in our patients was in mild and medium form. An appropriate short dietary 
regimen - a few hours of hunger and thirst, followed by a sparing liquid-milk diet and water-
salt resuscitation in the required volume, was sufficient for the process to be completely 
reversible. When tracking patients, we did not find any late effects, including diabetes 
mellitus. 
………………………………………………………………………………………………… 
16. Боев И., Ч. Венчев, О. Бойкинова, И. Балтаджиев, А. Петров, М. Троянчева, Ц. 
Казакова, А. Динева. Грипни енцефалити. В: Остри респираторни инфекции изд. МУ-
Плевен 2009 : 18-21(ISBN 979547560864). 
 
Грипните усложнения са чести и разнообразни. Редки, но тежки са усложненията от 
страна на ЦНС. Тяхната честота е  0.01-3%. Те могат да бъдат: серозен менингит, 
енцефалит, мененгоенцефалит, полирадикулоневрит (Guillain-Barre), транверзален 
миелит, периферен мононеврит, Reye–синдром, остра некротизираща енцефалопатия, 
гърчове, нарушения в ментален статус, афазия. По-чест причинител на тези усложнения 
е грипен вирус “А”.        
Материал и методи: За период от 4 години в Клиниката по Инфекциозни болести на 
УМБАЛ “Св. Георги “ - Пловдив бяха диагностицирани и лекувани трима пациенти с 
грипен енцефалит. При двама от тях изходът беше летален. Грипната етиология беше 
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доказана чрез нарастващ антителен титър към циркулиращ грипен щам или чрез 
доказване на IgM към съответния щам.   
Резултати: При двама от нашите пациенти енцефалитната симптоматика се изявява 
след 3-4 дни от  фебрилното начало, а при един – след 10-тия ден. При всички се 
наблюдават гърчове, нарушено съзнание, прояви на мозъчен оток и огнищна 
неврологична симптоматика. Ликворният синдром е беден и при тримата пациенти: 
лека лимфоцитна плеоцитоза (20-40.106/l) има при двама от тях, а при един плеоцитоза 
не се установява. Умерена хиперпротеинорахия под (1g/l) и нормогликорахия има при 
всички. Левкоцитоза с олевяване и относителна лимфопения  е регистрирана при 
всички пациенти. Всички са имали умерено ускорено СУЕ. КАТ на главен мозък при 
двама от пациентите показва данни за мозъчен оток. При двама от пациентите  е имало 
клинични и Rö-данни  за пневмония. Етиологичната диагноза при тримата пациенти е 
уточнена след 10я ден от първите признации на болестта. Принципите на 
етиологичната диагностика изискват взимане на носогърлени смивове, заразяване на 
кокоши ембриони и идентифициране на циркулиращите грипни вируси в даден регион. 
Това се прави в началото на грипния сезон и след установяване на циркулиращите 
грипни щамове, по-нататъшната диагностика продължава чрез серологично изследване 
и търсене на нарастващ антителен титър срещу грипните вируси чрез РЗХА, или чрез 
доказване на ранни антитела IgM. Така е поставена диагнозата и при нашите пациенти, 
всеки от които е заболял в подходящ за грипните подеми сезон и е имал предшестваща 
неврологичните прояви грипоподобна симптоматика. При всички болни е било 
проведено лечение, включващо: високи дози муновенин, дексаметазон, манитол, 
Human-albumin; антибиотици -  rocefin, meronem, cipinol и др., кардиотоник, кислород, 
поливитамини, пирамем, противогърчови средства и др.  
Заключение: Противовирусна терапия не е получавал нито един от тримата пациенти в 
подходящия за това момент, а именно първите дни на началните грипни прояви. Това 
поставя въпроса за нуждата от имунизация, както и за употреба на противовирусни 
препарати (Oseltamivir, Zanamivir) с профилактична и лечебна цел в първите часове и 
дни на грипната симптоматика. 
 
Flu complications are common and varied. Rare but severe are the CNS complications. Their 
frequency is 0.01-3%. These may be: serous meningitis, encephalitis, meningoencephalitis, 
Guillain-Barre syndrome, transverse myelitis, peripheral mononeuritis, Reye-syndrome, acute 
necrotizing encephalopathy, seizures, mental status disorders, aphasia. The more common 
cause of these complications is influenza A virus. Material and methods: For a period of 4 
years at the Clinic of Infectious Diseases of the University Hospital "St. Georgi "- Plovdiv 
three patients with influenza encephalitis were diagnosed and treated. Two of them had lethal 
outcome. Influenza etiology was demonstrated by increasing antibody titer to a circulating 
influenza strain or by evidence of IgM to the corresponding strain. Results: In two of our 
patients, the symptoms of encephalitis appeared 3-4 days from the febrile onset, and in one of 
them - 10 days latter. Severe convulsions, impaired consciousness, brain edema and focal 
neurological symptoms have been observed in all.  CSF showed mild changes: lymphocytic 
pleocytosis (20-40.106/l) in two patients; moderate hyperproteinorrhagia below 1g/l and 
normoglycorrhagia in all. Leucocytosis with shift to the left and relative lymphopenia have 
been reported in all patients. All had a moderately accelerated ESR. Brain stroke in two of the 
patients showed evidence of brain edema. Two patients had clinical and Rö-data for 
pneumonia. The etiological diagnosis in the three patients was specified after the 10th day of 
the first recognition of the disease. The principles of etiological diagnostics require nose 
discharge, contamination of hen's embryos and the identification of circulating influenza 
viruses in a region. This is done at the beginning of the influenza season, and after the 
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detection of circulating flu strains, further diagnosis continues through serological testing and 
searching for a growing antibody titer against influenza viruses. This was also the case for our 
patients. All patients were treated with: high doses of immunovenin, dexamethasone, 
mannitol, human-albumin; antibiotics, cardiotonics, oxygen, anti-inflammatory agents and 
others. Conclusion: Anti-viral therapy did not receive any of our three patients at the 
appropriate time, namely the first day of the flu-symptoms. This raises the need for 
immunization as well as the use of antiviral preparations (Oseltamivir, Zanamivir). 
…………………………………………………………………………………………………... 
17. Бойкинова О., Й.Стоилова, И.Балтаджиев, М.Атанасова. Инфекциозна 
мононуклеоза – клинико-епидемиологични аспекти. В: Научни трудове на Съюза на 
учените в България (СУБ) – Пловдив, изд. СУБ-Пловдив,  2008:235-236. (ISSN 1311-
9427). 
 
Целта на проучването е да се проследят инцидентите, клиничното и лабораторно 
протичане и усложненията сред пациентите с първична Epstein-Barr virus (EBV) 
свързана Инфекциозна мононуклеоза (ИМ).  
Пациенти и методи: Проследени бяха 35 пациенти с ИМ. Използвани бяха клинични, 
епидемиологични, лабораторни и статистически методи.  
Резултати и заключения:  В последните две години има нарастване на ИМ. Най-
засегнатата група е между 12 и 27 години и средната възраст е 10.31±6.77 (mean±SD). 
Водещият симптом при всички пациенти беше лимфаденомегалията и възпаленото 
гърло, докато най-честа бе болката в гърлото в 97.1%, налепите по гърлото, 
перинодуларния оток и адинамия в 77.1% от случаите за последните три симптома. 
Повишена температура бе регистрирана в 94.3%, спленомегалия  в 54.3%, а иктер – в 
12.5%. Диагнозата хепатит бе доказана при 3 (8.6%), а самостоятелно повишение на 
трансаминазната активност при 17(48.6%). Серопозитивни (IgM антитела) бяха 24 
(68.6%) от пациентите с първична EBV инфекция и 11 (31.4%) бяха негативни. По-
младите пациенти показаха по-ниска аминотрансферазна активност и по-рядко 
манифестираха  ранна серопозитивност в сравнение с възрастните. Най-честата 
компликация бе хепатоцелуларният хепатит, характерен за по-високата възрастова група 
пациенти и при жените. 
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18. Балтаджиев И., Н. Попиванова, К. Кръстев, Й. Стоилова, В. Беловеждов  Клинико-
епидемиологични проучвания върху Средиземноморската петниста треска 
(Марсилска треска) в Пловдивския ендемичен регион за последните четири години  
(2004-2007г.).  В: Научни трудове на Съюза на учените (СУБ) – Пловдив, изд. СУБ-
Пловдив,  2008:79-82. (ISSN 1311-9427). 
 
В това проучване се съобщават особеностите в протичането на 175 случая на пациенти с 
Марсилска треска (МТ) за 2004-2007 г., които се сравняват с особеностите в 
протичането на МТ през изминалите 10 години (1994-2003). По-ново диагностицираните 
случаи от заболяването се характеризират с класическа клинична картина. Тежки и 
малигнени форми бяха наблюдавани  в 12.99% (1994-2003) и 6.85% (2004-2007) от  
пациентите. Средният леталитет бе 3.46% и 1.70% респективно. В статията се 
разглеждат изходите от патологичните поражения на засегнатите органи. 
Интерстициална пневмония настъпи в 36.2% от пациентите с респираторни симптоми. 
Леко или средно изразена жълтеница  бе отбелязана в 5%, докато повишение в 
стойностите на АлАТ настъпи в повече от 50% от пациентите. Въвличането на 
бъбреците бе представено с повишение на уреята и креатинина в кръвния серум. 
Въвличането на ЦНС бе маркирано с лептоменингити с лека лимфоцитна плеоцитоза. 
 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
19. Кръстев К., Й.Стоилова, И.Балтаджиев, А.Милчев. Инфекциозна заболяемост и 
смьртност при деца до 1 годишна вьзраст. В: Научни трудове на Съюза на учените 
(СУБ) – Пловдив, изд. СУБ-Пловдив, 2008:83-87. (ISSN 1311-9427). 
 
Заболяемост и смъртност, причинени от инфекциозни заболявания сред децата от 0-1 
год. възраст са част от формиращата демографските индикатори детска смъртност. 
Докато от 2002 г. смъртността в нашата страна намалява, през 2005 г. все още остава 
висока – 11.65. Този индикатор е 2-3 пъти по-висок в сравнение със страните членки на 
ЕС (Гърция- 3.8).  
Целта на нашето изследване е да се изследва заболяемостта и смъртността от 
инфекциозни болести сред деца от 0-1 год. в Пловдивски регион и да се оцени ролята им 
за индкатора детска смъртност. 
Материал и методи: През периода 2000-2005 г. в инфекциозната клинка на УМБАЛ 
„Св.Георги” бяха проучени 3718 хоспитализирани деца от 0-1 год. възраст. Анализирани 
баха основни нтензивни показатели: заболяемост, смъртност, леталитет и екстензивни 
показатели – разпространение, разпределение по пол, град/село, диагнози. Употребени 
бяха комплекс от епидемиологични методи,  рутинни клинични, микробиологични, 
лабораторни и статистически методи. Данните произхождат от регионалния център по 
здравеопазване – гр. Пловдив. 
Резултати: Детската смъртност на 1000 родени живи деца в региона на Пловдив е 13.65 
(2005). Инфекциозната заболяемост на 100,000 за децата под 1 год. възраст е 7356.95 за 
2001 г. до 12132.23 за 2002 г. Починаха общо 537 (11%) деца в резултат на инфекциозни 
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болести, 52.72% от тях бяха хоспитализирани. Леталитетът сред хоспитализираните деца 
от 0-1 год. възраст с инфекциозна патология достигна 1.68%, но близките години 
показаха низходящ ход – 0.31%.  Чревните инфекции бяха главната причина за 
хоспитализация – 90%. Нивото но чревна заболяемост на 100,000 е високо – от 5449.59 
до 8965.19 и смъртността на 100,000 е 578.36. 22 (75.86%) от всичките 29 летални случаи 
в инфекциозната клиника са починали от колиентерит. 
Заключение: Анализът на данните и резултатите от изследването сочат незадово-
лителност на мерките за намаляване на заболяемостта и смъртността сред децата от 0-1 
год. възраст. Изследваните интензивни индекатори са социално зависими - 
доказателство е високото ниво на заболяемост и смъртност от чревни инфекции в 
нашето проучване. Необходима е стратегия, насочена към добре известни рискови 
фактори: повишаване на доходността на семействата, на бедните слоеве от области, 
населени с ромско население,  селища за осиротелите деца,  бърза клинична и 
етиологична диагноза и спешна хоспитализация. 
 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
20. Стоилова Й, Л. Николова, К.Кръстев, А.Петров, И Балтаджиев, Р.Пепеланова, 
Н.Вангелова. Епидемиологично проучване на някои взривове от вирусен хепатит А 
в селища около Пловдив предшестващи голямата епидемия – Пловдив 2006. В: 
Епидемиологични и клинични характеристики на съвременния вирусен хепатит 
А(ВХА).Изд. МУ-Пловдив, 2007:56-61. (ISBN 978-954-9549-26-3). 
 
Обследването на епидемичните взривове има важната задача да упражни контрол върху 
епидемията и предпази от появата на идентични епизоди посредством въвеждане на 
възможно най-ранни и гарантиращи ефикасност мери на контрол. Настоящата работа 
има за цел епидемиологично проучване на епидемични взривове от ВХА в селищата 
около Пловдив, предшестващи голямата епидемия сред ромското население в Пловдив- 
2006 г., за да се посочат причините и възможностите за ефикасна стратегия за контрол 
на взривовете и последващи големи епидемии.  
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Материал и методи:  за периода септември 2005 г. – март 2006 г. са проучени 4 
епидемични взрива в селищата : Асеновград /78 заболели роми с 556 контактни/, с. Три 
Водици  /7 заболели с 42 контактни/ , с. Старо Железаре /15 заболели с 46 контактни/ и 
с. Ягодово /36 заболели с 113 контактни/, намиращи се в близост /3 до 30 км./ от 
Пловдив. Изследвани за Anti HAV IgM контактни са 292 /38,57 % / от общо 757. 
Използвани са комплексен епидемиологичен метод, дескриптивен и аналитични 
методи. За проучване на рисковите фактори iа изчислени някои измерители: индекс на 
заболели в домакинството, риск - вероятността за поява на дадено заболяване през 
периода на взрива /контактни с източник на инфекция/, оценка и индекс /честота/ на 
заболелите контактни на 1000. Диагнозата е базирана на ELISA за анти HAV IgM. 
Резултати: взривовете имат продължителност 4 до 6 месеца: най- високи и близки са 
относителните дялове на болните в доучилищна и училищна възраст; 89, 72 % от 
болните са роми; преобладават два вида огнища - домакинства и детски колективи - 3 
училища и 2 детски градини; вероятен източник на ВХА е установен при един от 
взривовете. Механизъм на предаване при всички е контактно-битов, което изисква 
промотиране на хигиената на ръцете; 45,87 % са ученици от 2 до 4 клас; индексът на 
заболелите в домакинствата варира от 0,3 до 1;  56,52 % първичните случаи са от 4-5 
членни семейства и 34,78 % от 2-3 членни; рискът за поява на ВХА варира от 12,87 % 
до 27,48 %; индексът /честотата/ на заболелите контактни варира от 50 до 159 на 1000. 
Контактните, положителни за анти HAV IgM  9,25 % са хоспитализирани като 
аниктерични форми. Описани са преекспозиционни и ескпозиционни рискови фактори. 
За превенция и контрол на взривовете е необходимо да се провеждат преекспозиционни 
и ескпозиционни  имунизации в ендемичните райони. 
 
Investigation of epidemic outbreaks has the important task of exercising control over the 
epidemic and preventing the occurrence of identical episodes by introducing as early as 
possible and guaranteeing effectiveness control measures. The present work aims at 
epidemiological investigation of viral hepatitis A (VHA) epidemic outbreaks in the 
settlements around Plovdiv, which preceded the major epidemic among the Roma population 
in Plovdiv-2006 to identify the reasons and the possibilities for an efficient control strategy 
and subsequent major outbreaks. Material and methods: For the period September 2005 - 
March 2006, four epidemic explosions were investigated in the settlements: Asenovgrad /78 
Roma with 556 contact persons/, Tri Voditsi /7 people with 42 contacts/, Staro Jelezare /15 
patients with 46 contacts in the village of Yagodovo (36 patients with 113 contacts), located in 
proximity (3 to 30 km) from Plovdiv. Anti-HAV IgM contacts were tested: 292 (38.57%) out 
of a total of 757. Complex epidemiological, descriptive and analytical methods were used. We 
studied the risk factors with some measured indicators: household mortality index, risk- 
probability of occurrence of a given disease during the period of the explosion (contact with a 
source of infection), evaluation and index (frequency) of the affected contacts per 1000. The 
diagnosis is based on ELISA for anti HAV IgM. Results: Explosions last for 4 to 6 months: 
the relative and relative shares of the patients in pre-school and school age are highest and 
closest; 89, 72% of the patients are Roma; there are two types of outbreaks - households and 
children's groups - 3 schools and 2 kindergartens; a probable source of VHA was found in one 
of the blasts. Transmission mechanism in all is contact-bit, which requires promotion of hand 
hygiene; 45.87% are students from 2 to 4 grade; the households' index ranges from 0.3 to 1; 
56.52% primary cases are from 4-5 member families and 34.78% from 2-3 members; the risk 
of having VHA ranges from 12.87% to 27.48%; the index (frequency) of diseased contacts 
varies from 50 to 159 per 1000. Contact-positive, anti-HAV IgM positive 9.25% were 
hospitalized as anicteric form. Exposure and exposure risk factors have been described. For 
blast prevention and control it is necessary to perform pre-exposure and expositions 
immunizations in the endemic areas. 
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21. Кръстев К, И.Балтаджиев, И.Стоилова, Е.Сарийчева. Антибиотична сензитивност 
на ЕЕС серотипове сред новородени деца. В: Научни трудове на СУБ Пловдив (Г: 
Медицина, фармация и стоматология, СУБ-Пловдив, 2007, VIII:50-53. (ISSN 1311-9427). 
 
Най-важното условие при лечението на ЕЕС инфекцията е да се заместят загубите от 
течности и електролити, настъпили с диарията. Антибиотичната терапия със средства 
като ТМР-SMX (trimethoprim-sulfamethoxazole), цефалоспорини и аминогликозиди 
подпомагат ерадикацията на чувствителните щамове ЕЕС от червата. 
Целта на изслезването бе да се оцени чувствителността и резистентността на ЕЕС 
инфекцията сред новородени деца към някои антибактериални средства. 
Материал и методи: През периода 1996-2005 г. 364 новородени деца с ЕЕС инфекция 
бяха хоспитализирани в Университетската клиника по инфекциозни болести в гр. 
Пловдив. Бактериологични изследвания за патогенни микроорганизми бяха изпълнени с 
помощта на конвенционални културални методи. Сензитивността и резистентността към 
антибактериалните препарати бе преценена чрез диск-дифузионни тестове. 
Резултати: Патогенн ЕЕС-щамове бяха установени във фекалните проби на 85(23.35%) 
от всички новородени пациенти с чревна инфекция. Ентеротоксигенни E.coli (ЕТЕС) 
/О6, О20, О25, О27, О78, О148/ засегнаха 38(44.7%) от бебетата. Ентеропатогенни E.coli 
(ЕРЕС) /О18. О26, О44, О55, О86, О111, О119, О126, О127, О128, О142/ засегнаха 
34(40%); Ентероинвазивни E.coli (ЕIЕС) /О112, О124, О164/ - 11(12.94%); Ентеро-
хеморагични E.coli (ЕНЕС) /О157/ - едно дете (1.17%); Веротоксигенни E.coli (VTEC) - 
О32 факултативно патогенен щам - 1 (1.17%). In vitro антибиотичното тестуване показа 
сензитивност към ceftriaxone в 38 сред 46 щама (82.61%); amikacin – 62/76 (81.58%); 
gentamicin – 52/77 (67.53%); nelidix – 40/59 (67.80%); ТМР-SMX – 29/62 (46.77%). 
Дискусия: Антибиотик на избор за ЕЕС инфекцията сред новородени деца остава  
ceftriaxone. Аmikacin също запазва висока активност in vitro, но не е подходящ като i.v.  
антибиотик, тъй като не се елиминира чрез стомашно-чревната система и не достига 
високи концентрации в червата. Към gentamicin, nelidix и ТМР-SMX се е създала 
резистентност повече от 30%, така че те не се препоръчват при тези условия. 
 

 



 70 

22. Балтаджиев И., К. Кръстев, И. Стоилова, М. Добрева.  Диариагенни Escherichia 
coli сред новородени деца. В: Научни трудове на СУБ Пловдив – Серия Г: Медицина, 
фармация и стоматология, изд. СУБ-Пловдив, 2007, VIII:46-49. (ISSN 1311-9427). 
 
Повечето щамове на E.coli са просто част от нормалната чревна флора. Въпреки това, 
има 5 уникални класове на E.coli, които могат да предизвикат възпаление на червата и 
поради това са наречени ентеровирулентни EЕС. Те са изключително вредни за червата, 
специално при новородени деца. Най-честите симптоми на EЕС инфекция са повишена 
температура, интоксикация, абдоминални крампи, ректални позиви и водниста диария. 
Цел: Да се проучат честотата, етиологичната структура, характеристиката на 
инфекциозния процес и рисковите фактори от EЕС инфекция сред група от новородени.  
Материал и методи: Пред 1996-2005 г. 364 новородени деца с чревна инфекция бяха 
хоспитализирани в Университетската клиника по инфекциозни болести в гр. Пловдив. 
Бяха проведени бактериологични изследвания за патогенни микроорганизми с помощта 
на конвенционални културални методи. 
Резултати: Преценени като патогенни ЕС-щамове бяха открити във фекалните проби на 
85(23.35%) от всички новородени пациенти с чревна инфекция. Ентеротоксигенни 
E.coli (ЕТЕС) /О6, О20, О25, О27, О78, О148/ засегнаха 38(44.7%) от бебетата. 
Ентеропатогенни E.coli (ЕРЕС) /О18. О26, О44, О55, О86, О111, О119, О126, О127, 
О128, О142/ засегнаха 34(40%); Ентероинвазивни E.coli (ЕIЕС) /О112, О124, О164/ - 
11(12.94%); Ентерохеморагични E.coli (ЕНЕС) /О157/ - само едно дете (1.17%); 
Веротоксигенни E.coli (VTEC) /О32 факултативно патогенен щам/  - 1 (1.17%). 
Дискусия: ЕТЕС продуцират токсин, който действа на постилащите тънките черва 
епителни клетки и са главните EЕС патогени сред новородените деца от нашата кохорта. 
Второ място заемат ЕРЕС, главните причинители на диарийни взривове в детските 
домове за новородени. Срещаните на трето място ЕIЕС инвазират тънкочревната стена и 
продуцират тежка диария. ЕНЕС щамът О157, който би могъл да причини кървава 
диария и хемолитико-уремичен синдром, е много рядко срещан в нашата група от 
изследвани новородени. 
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23.*Балтаджиев И., Н. Попиванова, Х. Димитрова, Г. Тодоров, В. Николов. Марсилска 
треска в Пловдивския ендемичен регион – десет години по-късно. B: 
Кърлежопреносими инфекциозни болести, изд. МУ-Пловдив, 2006:128-138. (ISBN-
10:954-9549-14-3; ISBN-13: 978-954-9549-14-0). 
     Разпозната и описана за първи път в Пловдивски регион през 1948 г., марсилската 
треска (МТ) се появи отново след повече от 20 г. отсъствие, като броят на болните 
прогресивно нараства през годините, а ареалът на болестта се разширява. Въпреки че е 
позната като остро заболяване с благоприятен изход, тази ендемична кърлежопреносима 
рикетсиоза нарушава качеството на живот на заболелия, протичайки с мъчителни 
токсиинфекциозни симптоми, висок фебрилитет и засягане на редица органи и системи. 
Освен че носи страдания и икономически загуби, това заболяване застрашава живота на 
някои пациенти с имунен дефицит, хора в напреднала възраст и с предхождащи 
хронични болести. 
Целта на настоящата работа е да се опише протичането на МТ около 10 години след 
нейната повторна поява в Пловдивския ендемичен регион, изхождайки от 
предположението за подобрената разпознаваемост на заболяването, повишения 
социален и хигиенен статус на населението и по-рационалните превантивни мерки. 
Материал и методи:     Проучихме клиничната картина, параклиничните отклонения и 
изхода от заболяването при 118 пациенти, боледували от марсилска треска и лекувани в 
Университетската клиника по инфекциозни болести на болница “Св.Георги” – Пловдив. 
Обхванати са 55 мъже и 63 жени на възраст от 2 до 82 години. Използвани са рутинните 
клинични и клинико-епидемиологични методи, както и извършваните в лабораторията 
на университетската болница параклинични анализи. Инструменталните методи 
включват Rö-графски и ЕХО-графски изследвания, ЕКГ, фиброгастроскопия, 
компютърна томография и др. Заболяването бе доказано чрез 
микроимунофлуоресцентен тест (МИФТ), извършван в лабораторията на ВМА - София. 
Изводи: През  2004 г. броят на заболелите от МТ показа възходящ растеж в сравнение с 
предхождащите две години. Това ни дава основание да считаме, че все още липсват 
тенденции към ограничаване на заболяването и сме твърде далеч от неговото 
ликвидиране. Клиничната картина на болестта запазва класическия си облик и 
съотношението между леки, средно-тежки, тежки и малигнени форми не се отличава 
съществено от обобщената картина на предхождащите 10 г. По брой на починалите 2004 
г. се представя с влошена характеристика в сравнение с  някои предшестващи години, 
като леталитетът (3.38%) е аналогичен на средния за региона (3.46%) през изминалите 
10 г. Основният извод, който можем да направим е, че не се забелязва снижение на броя 
на болните в резултат на ранно разпознаване и адекватно ранно лечение, като 
последиците са аналогични на описаните в предхождащите години. Нашите данни сочат, 
че превантивните мерки спрямо бездомни кучета, обезкърлежаване на домашни  
животни и тревни площи вероятно не са на нужната висота, необходима за ограничаване 
и постепенно ликвидиране на болестта. Здравната култура на населението и 
осведомеността на част от работещите в здравната мрежа вероятно не е добра, щом се 
регистрират закъснения от 7-10 дни с неадекватно лечение на пациентите в дома, 
последвано от тежки и смъртоносни форми на МТ. 
 
Recognized and first described in the Plovdiv region in 1948, Marseille fever (MF) 
reappeared after more than 20 years of absence, with the number of patients progressively 
growing over the years and the area of the disease expanding. Although it is known to be an 
acute disease with a favorable outcome, this endemic tick-borne ricketosis disrupts the quality 
of life of the patient, resulting in painful toxigenic symptoms, high fever and affection of a 
number of organs and systems. In addition to suffering and economic loss, this disease 
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threatens the lives of some patients with immune deficiency, the elderly and with previous 
chronic diseases. The purpose of this work is to describe the course of the MF in about ten 
years after its reappearance in the Plovdiv Endemic Region, based on the assumption of 
improved disease recognition, the increased social and hygienic status of the population and 
more rational preventive measures. Material and Methods: We studied the clinical picture, 
the paraclinical deviations and the outcome of the disease in 118 patients suffering from MF 
and treated at the University Clinic of Infectious Diseases of St.George Hospital, Plovdiv - 55 
men and 63 women aged 2 to 82 years were covered. Routine clinical and epidemiological 
methods were used, as well as paraclinical analyzes performed in the laboratory of the 
University Hospital. Instrumental methods include Rö-graph and ECHO-graph studies, ECG, 
fibrogastroscopy, computed tomography, and more. The disease was proved by a 
microimmunofluorescence test (MIFT) performed in the laboratory of MMA - Sofia. 
Conclusions: In 2004, the number of MF sufferers showed an upward growth compared to 
the previous two years. This gives us reason to believe that there are still no tendencies to 
control the disease and we are too far from its eradication. The clinical picture of the disease 
retains its classical appearance and the ratio of mild to moderate, to severe and malignant 
forms is not significantly different from the picture of the previous 10 years. The number of 
deceased in 2004 is presented with a poor characteristic compared to the previous (3.38%), 
and is similar to the average for the region (3.46%) in the past 10 years. The main conclusion 
that we can make is that there is no decrease in the number of patients as a result of early 
recognition and adequate early treatment, as last are similar to those described in previous 
years. Our data suggest that preventative measures against stray dogs, destruction of ticks 
among domestic animals and lawns are probably not at the height necessary to contain and 
phase out the disease. The population's health culture and the awareness of some healthcare 
workers is probably not good as long as delays of 7-10 days with inadequate treatment of 
patients in the home are followed by severe and deadly forms of MT. 
………………………………………………………………………………………………….. 
24.*Балтаджиев И., Х. Димитрова, Н. Попиванова, А. Цонева, З. Калинова. Особености 
в протичането на марсилската треска в детската възраст. В: Кърлежопреносими 
инфекциозни болести, изд. МУ-Пловдив, 2006: 139-145. (ISBN-10:954-9549-14-3; ISBN-
13: 978-954-9549-14-0). 
 
При пребиваване в ендемичен регион и осъществено кърлежово ухапване, Марсилската 
треска (МТ) обхваща лица от всички възрастови групи, от кърмачета до старческа. 
Интерес представлява съществуват ли разлики в протичането на болестта при деца и 
възрастни пациенти, наблюдават ли се аналогични по брой и тип усложнения, какъв е 
изходът от заболяването в различните възрасти. 
 Целта на настоящата работа е да се опише протичането на МТ при деца и да се направи 
сравнение с формите на заболяването по тежест в детската и старческа възраст. 
Материал и методи: Проучихме клиничната картина, параклиничните отклонения и 
изхода от заболяването при 19 деца на възраст от 2 г. до 15 г., боледували от марсилска 
треска и лекувани в университетската клиника по инфекциозни болести на болница 
“Св.Георги” -  Пловдив през 2004 г. Обхванати са 11 момчета и 8 момичета. Използвани 
са рутинните клинични и клинико-епидемиологични методи, както и извършваните в 
лабораторията на   болницата  параклинични анализи.  Заболяването бе доказано чрез 
микроимунофлуоресцентен тест (МИФТ), извършван в лабораторията на ВМА - София. 
Изводи: Децата до 15 г. боледуват предимно от леки и средно тежки форми на 
Марсилска Треска. През 2004 г. не наблюдавахме тежки и малигнени форми на болестта, 
както и починали сред тази възрастова група. От симптомите на токсиинфекциозния 
синдром при децата еднакво често с възрастните е представен фебрилният синдром,  по-
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често срещани са са диарията и болките в гърлото, а останалите симптоми: втрисане, 
артромиалгии, адинамия и др. се срещат по-рядко, което се обяснява с превалирането на 
по-леките форми на протичане на марсилската треска в детската възраст. Tache noire се 
открива в почти еднакав процент сред деца и възрастни пациенти, но при децата есхарът 
е по-често локализиран на главата, врата, ушната мида, следвани от аксилата, половите 
органи и ходилото. 
Няма разлики в сезонното разпределение на случаите от марсилска треска сред деца и 
възрастни пациенти. 
 
Marseille fever (MF) includes persons of all ages, from infants to adults living in endemic 
regions and suffering a tick bitets. The purpose of this work is to describe the course of MF in 
children and to compare the forms of the disease severity in childhood and elderly. Material 
and Methods: We studied the clinical picture, the laboratory deviations and the outcomes of 
the disease in 19 children aged 2 to 15 years old, suffering from MF and treated at the 
University Clinic of Infectious Diseases of St.George Hospital in 2004. There are 11 boys and 
8 girls. Routine clinical and clinical-epidemiological methods were used as well as laboratory 
analyzes performed in the hospital. The disease was proved by a microimmuno fluorescence 
test (MIFT) performed in the laboratory of MMA - Sofia. Conclusions: Children up to 15 
years of age suffer mainly from mild and moderate forms of Marseille fever. In 2004, we did 
not see severe and malignant forms of the disease as well as died in this age group. Symptoms 
of Infectious Syndrome in children are equally common with adults, fever is more common, 
diarrhea and sore throat are more common, but other symptoms including chills, 
arthromialgia, adynamia, etc. are less common, which is explained by the prevalence of 
milder forms of Marseille fever in infancy. Tache noire is found in an almost equal percentage 
among children and elderly patients, but in children the eschar is more often localized on the 
head, neck, earlobe, followed by the axilla, the genitals and the foot. There are no differences 
in the seasonal distribution of cases of MF among children and elderly patients. 
………………………………………………………………………………………………… 
25. Бойкинова О., Б. Захариева, М. Божилова, Й. Стоилова, Хр. Георгиева, И. 
Балтаджиев, А. Петров, З. Калинова, А. Цонева, В. Николов, Г. Тодоров, В. Благоева. 
Лаймска болест - разпространение и клинично протичане за последните три 
години. В: Кърлежопреносими инфекциозни болести, изд. МУ-Пловдив, 2006:111-
114.(ISBN-10:954-9549-14-3; ISBN-13:978-954-9549-14-0). 
 
Лаймската болест се представя с разнообразие в клиничното протичане. Erythema 
migrans се наблюдава в над 90% от случаите. Диагнозата обикновено се базира на 
клиничната картина и серологичните изследвания. Клиничното повлияване е много 
добро с ранно започване на антибиотична терапия и предпазва от прогрес на болестта.  
Целта на проучването е да проследим ранните клинични симптоми и лечение на 
Лаймската болест за тригодишен период /2003-2005 год./.  
Материал и методи: Проследени са 53 пациента с клиниката на ЕМ, доказана с 
клинико-епидемиологични и серологични методи. Всички пролежали в клиниката 
пациенти имаха изразена еритемна зона, като при 13 (24,53%) е била класическата 
форма тип “биволско око”, с характерното избеляване в центъра, а при 40 (75,47%), е 
наблюдавана хомогенна еритема с различно изразен интензитет като липсва 
централното просветляване. Проведен е 7 до 10 дневен курс на антибиотично лечение. 
Резултатите от проведеното изследване показват, че клинико-епидемиологичната 
характеристика на Лаймската борелиоза в Пловдивска област е подобна на тази в 
цялата страна, както и в големите европейски страни. По регион Пловдивска област не 
е ендемична зона, поради което ранните симптоми имат важна роля за навременна и 
точна диагноза. Заключение: Добрият клиничен резултат от проведеното 
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антибиотично лечение има голямо значение за предотвратяване прогресията на 
заболяването. 
 
Lyme disease is manifested with a variety in the clinical course. Erythema migrans is 
observed in over 90% of cases. Diagnosis is usually based on clinical picture and serology. 
With the early onset of antibiotic therapy the clinical response is very good and prevents the 
progression of the disease. The aim of the study is to trace early clinical symptoms and 
treatment of Lyme disease for a three-year period (2003-2005). Material and methods: 53 
patients with the EM were studied by clinical-epidemiological and serological methods. All 
patients had a pronounced erythematous zone, with 13 (24.53%) being the classic “buffalo 
eye” type with a characteristic center fading and 40 (75.47%) were with a homogenous 
erythema of varying intensity but lacking central lightening. A 7 to 10 day course of antibiotic 
treatment was performed. The results of the research show that the clinical and 
epidemiological characterization of the Lyme borreliosis in the Plovdiv region is similar to 
that in the whole country as well as in the European countries. Plovdiv region is not an 
endemic area, so early symptoms play an important role in timely and accurate diagnosis. 
Conclusion: The good clinical outcome of the antibiotic treatment carried out is of great 
importance in preventing the progression of the disease. 
…………………………………………………………………………………………………... 
26. Балтаджиев И., Х. Георгиева, Д. Вучев, В. Благоева, А. Петров. Внесена малария 
тропика – описание на случай. В: Кърлежопреносими инфекциозни болести, изд. МУ-
Пловдив, 2006:168-173.(ISBN-10:954-9549-14-3; ISBN-13:978-954-9549-14-0). 
 
Маларията е широко разпространена болест. Тя е особено честа в страните с горещ и 
влажен климат. Според непълни данни от нея всяка година боледуват над 200 милиона 
души, а 2 до 3 милиона умират. Болестта  е все още силно разпространена в Африка, 
Китай и Южна Азия, Средна и Южна Америка. В резултат на проведената в края на 50–
те години кампания, маларията беше ликвидирана във всички европейски страни, с 
изключение на азиатската част на Турция. През 80-те години това беше една почти 
забравена в Европа болест. През последното десетилетие обаче, се забелязва 
значителен ръст на така наречените “внесени случаи” на малария и тя се превръща в 
сериозно предизвикателство към лекарите в европейските страни. 
Пациент: И.И.У. на 35г. През 2005 г. пациентът е пребивавал три месеца в Мозамбик, 
от където се е завърнал преди седем дни. По време на престоя не е провеждал 
химиопрофилактика за малария. Болен е от три дни, когато почувствал втрисане и 
повишил температура до 40°С. Имал болки по ставите и мускулите, главоболие, гадене 
и повръщане и тъмна урина. На следващия ден е отново фебрилен до 39°С, 
интоксикиран, с подобни на описаните оплаквания. След доказване на диагнозата се 
започва специфично лечение за малария тропика. Температурата персистира в 
продължение на 6-7 дни с интермитиращ характер, но подобрение в състоянието се 
отчита още на третия ден от началото на терапията. Абдоминална ехография: Черен 
дроб в д.м.л. 159 мм, хипоехогенен с подчертан съдов рисунък. V.portae 12 мм. Слезка в 
кос диаметър 60 мм., с хомогенна структура. Жлъчен мехур контрахиран. Бъбреци и 
панкреас – в норма. Болният беше лекуван с Mefloquine, аминохинолинов препарат, 
активен срещу еритрoцитните форми на  Plasmodium falciparum /4, 11/. Дозировката 
беше обичайна – 1000 mg (4 таблетки) през първия ден, последвани от още 500 mg (2 
таблетки) през втория ден.  
Резултати: Динамика на паразитемията ежедневно след началото на лечението: Pl. 
Falciparum (+) пол140 000/ μl кръв; Пръстеновидни форми на Pl. Falciparum (+) пол. 
13 000/ μl кръв; Пръстеновидни форми на Pl. Falciparum (+) пол. 3 000/ μl кръв; Pl. 
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Falciparum (-) отр.; Пръстеновидни форми на Pl. Falciparum (-) отр.; Пръстеновидни 
форми на Pl. Falciparum (-) отр.;  
Заключение: Описаният от нас случай на внесена малария тропика цели да обърне 
внимание за бдителност в това отношение, ранна диагностика и ранно лечение на 
заболелите с цел благоприятния изход от болестта, превантиране на рецидиви и 
недопускане на нови заразявания. 
 
Malaria is a widespread disease. It is particularly common in countries with hot and humid 
climates. According to incomplete data, more than 200 million people suffer from it each year 
and 2 to 3 million die. The disease is still prevalent in Africa, China and South Asia, Central 
and South America. As a result of the campaign in the late 1950s, malaria was eradicated in 
all European countries except the Asian part of Turkey. In the 1980s, this was a disease almost 
forgotten in Europe. Over the last decade, however, there has been a significant increase in so-
called "imported cases" of malaria and it is becoming a serious challenge for doctors in 
European countries. Patient: IUI 35 years old. In 2005, the patient stayed for three months in 
Mozambique, from where he returned seven days ago. During the stay, he did not carry 
chemotherapy for malaria. He was sick for three days when he felt chills and raised the 
temperature to 40°C. He had aching joints and muscles, headaches, nausea and vomiting and 
dark urine. The next day was again febrile to 39°C, intoxicated, with similar complaints. After 
the diagnosis is established, a specific treatment for tropical malaria is initiated. The 
temperature persists for 6-7 days with an intermittent nature, but an improvement in the 
condition is reported on the third day of the onset of therapy. Abdominal echography: liver in 
159 mm, hypo-isogenic with marked vascular pattern (crossed 60 mm in diameter) with a 
homogeneous structure. V. portae 12 mm. Gallbladder contracted. Kidneys and pancreas – in 
norm. The patient was treated with Mefloquine, an aminoquinoline medication active against 
the erythrocyte forms of Plasmodium falciparum. The dosage was common - 1000 mg (4 
tablets) on the first day, followed by another 500 mg (2 tablets) on the second day. 
Results: Dynamics of parasitemia daily after treatment initiation: Pl. Falciparum (+) 140,000 
/μl blood; Ring shaped forms of Pl. Falciparum (+) 13,000 / μl of blood; Ring shaped forms of 
Pl. Falciparum (+) 3,000 / μl blood; Pl. Falciparum (-); Ring shaped forms of Pl. Falciparum 
(-); Ring shaped forms of Pl. Falciparum (-); Conclusion: The case of imported tropical 
malaria, which we have described, aims to pay attention to vigilance in this regard, early 
diagnosis and early treatment of patients for the favorable outcome of the disease, prevention 
of recurrences and prevention of new infections. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Автореферат на дисертация с резюме на английски език виж във фолдер №7. 
 
Резюмета на български и английски език на две монографии под редакцията на  
д-р И. Балтаджиев виж във фолдери №8 и №9. 
 
Резюмета на български и английски език на 4 глави в три монографии с участието 
на д-р И. Балтаджиев виж във фолдер №13, а именно: 
 

А. Публикувана глава в международна монография: (1) 
 

1. Mediterranean spotted fever in the Plovdiv region of Bulgaria (1993-2003). 
N. Popivanova, I. Baltadzhiev, Z. Zaprianov. 2007:116-130. В: 
„CONTEMPORARY STATE OF THE RICKETTSIOSES IN THE WORLD AND IN 
BULGARIA”. Editors: E. Alexandrov, J. Kazar, K. Hechemy, T. Kantardjiev. “ 
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Prof. Marin Drinov”Academic Publishing House, Sofia 2007, стр. 400. ISBN 
978-954-322-221-6.  

 
Б. Публикувани глави в национални монографии: (2-4) 

 
2. Escherichia coli инфекция при новородени деца – собствени 

проучвания. И. Балтаджиев, Й.Стоилова. 2013: 203-216. В: „Превенция 
и контрол на неонаталните инфекции”. Ред. Й. Стоилова и М. 
Кръстева, I издание; Изд. МУ Пловдив, 2013, стр. 324, ISBN 978-619-
7085-08-2;  

3. Хепатит В вирусна инфекция – патогенетични аспекти и фактори за 
хронифициране. Н. Попиванова, И. Балтаджиев. 2010: 61-76. В: 
„ХРОНИЧНИ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”. Редактор П. Георгиев, Изд. 
Медицина и физкултура, I издание, София 2010 г., 302 стр. ISBN 978-954-
420-278-1.  

4. Вирусен хепатит D. И.Балтаджиев, Й.Стоилова, Н.Попиванова, 
Б.Илиев. 2010: 86-96. В: „ХРОНИЧНИ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”. Редактор 
П. Георгиев, Изд. Медицина и физкултура, I издание, София 2010 г., 302 
с. ISBN 978-954-420-278-1.  
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