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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛИ
На кирилица
ДДМ – дисководифузионен метод
ДМ – директна
микроскопия
ЕНУН – етиологично
неустановена
невроинфекция
ЕУБН – етиологично
установена бактериална
невроинфекция
ЕУВН – етиологично
установена вирусна
невроинфекция

Е-тест – епсилометър тест
КГ – контролна група
КЛ – клиничнолабораторен
КМБ – кръвно-мозъчна
бариера
КОЕ/мл – колония
образуваща единица на
милилитър
ЛАТ – латексаглутинационен тест
МБ – микробиологичен

МДТ – микродилуционен
тест
МИК – минимална
инхибираща
концентрация
РК – рахикултура
СЗО – Световна здравна
организация
ЦНС – централна нервна
система

На латиница
CoNS – коагулазонегативни стафилококи
CRP – C-реактивен
протеин
ELFA – ензимно-свързан
флуоресцентен тест
ELISA – ензимно-свързан
имуносорбентен тест
ESBLs – продуцент на
широкоспектърни беталактамази
EUCAST – Европейски
комитет по определяне на
антимикробната
чувствителност

HHV-6 – човешки херпес
вирус тип 6
HIV – човешки
имунодефицитен вирус
HSV-1 – херпес симплекс
вирус тип 1
HSV-2 – херпес симплекс
вирус тип 2
IL-6 – интерлевкин 6
IL-8 – интерлевкин 8
IL-10 – интерлевкин 10
IL-12 – интерлевкин 12
mPCR – мултиплексна
полимеразна верижна
реакция

MRSA – метицилинрезистентен S. aureus
PAMPs – патогенасоциирани молекулни
модели
PCR – полимеразна
верижна реакция
PCT – прокалцитонин
SVG – група на
зеленеещите стрептококи
TNF-α – тумор
некротизиращ факторалфа
VZV – варицела-зостер
вирус

Антибиотици
PEN – пеницилин
AMP – ампицилин
OXA – оксацилин
PIP – пиперацилин
TZP – пиперацилин/
тазобактам
AMC – амоксицилин/
клавуланова киселина
FOX – цефокситин
CTX – цефотаксим
CRO – цефтриаксон
CAZ – цефтазидим

FEP – цефепим
MEM – меропенем
IPM – имипенем
ATM – азтреонам
VAN – ванкомицин
TEC – тейкопланин
NOR – норфлоксацин
CIP – ципрофлоксацин
LVX – левофлоксацин
CST – колистин
ERY – еритромицин
CLI – клиндамицин
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CHL – хлорамфеникол
TET – тетрациклин
AMK – амикацин
GEN – гентамицин
TOB – тобрамицин
TGC – тигециклин
RIF – рифампицин
LZD – линезолид
SXT – триметоприм/
сулфаметоксазол

Антимикотици
ITC – итраконазол
VRC – вориконазол
FLC – флуконазол

5FC – флуцитозин
CAS – каспофунгин
MFG – микафунгин

AFG – анидулафунгин
AMB – амфотерицин B

Стандартни съкращения при определяне на антимикробната чувствителност b
S – чувствителен към антимикробен препарат изолат
I – изолат с интермедиерна чувствителност към антимикробен препарат
R – резистентен към антимикробен препарат изолат
b
– според EUCAST
Статистически обозначения
n – брой изследвани
единици
Σ – сума
Ме – медиана
R – размах
SE – стандартна грешка
95 % CI – интервал на
доверителност с
гаранционна
вероятност 95 %

rs – корелационен
коефициент на Spearman
p – значимост
p % – относителен дял
W – стойност на критерия
на Kruskal-Wallis
Z – стойност на критерия
на Wilcoxon
Sen (%) – чувствителност
Spe (%) – специфичност
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PPV – положителна
предиктивна стойност
NPV – негативна
предиктивна стойност
ROC – крива на работна
характеристика
AUC – площ на зоната
под ROC кривата

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Инфекциите на мозъка и неговите обвивки представляват актуален здравен
проблем с нарастващо значение в световен мащаб. Честотата на инфекциите,
засягащи централната нервна система (ЦНС), се увеличава през последните години
въпреки значителния напредък в контрола на инфекциите и общественото здраве,
като въвеждането на ваксинопрофилактика и разработването на нови антибиотици.
Това се дължи до голяма степен на повишаващия се брой имунокомпрометирани лица
вследствие от зачестяването на онкологичните и автоимунните заболявания,
широката употреба на разнообразни имуносупресивни медикаменти, а също така и от
разрастването на HIV вирусната инфекция. Непрекъснатото повишаване на
антибиотичната резистентност е друг фактор, оказващ неблагоприятно влияние върху
контрола на пациентите с невроинфекции, който силно ограничава лечебните
възможности и избора на емпирична антибиотична терапия. Социалната значимост на
тези заболявания се определя от високия леталитет и честотата на последващите
перманентни неврологични увреждания сред пациентите, прекарали невроинфекция.
По данни на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), отдел
Епидемиология, за 2018 г. основна причина за леталитет сред острите заразни
заболявания в страната са именно невроинфекциите, съставляващи 40 % от всички
смъртни случаи.
Установяването на етиологията и лечението на инфекциите на ЦНС е сложен
процес и изисква комплексен подход, при който следва да се вземат под внимание
най-вероятният причинител на заболяването според възрастта, наличните рискови
фактори, познаването на циркулиращите в региона патогени и нивата на тяхната
антимикробна резистентност, а също и диагностичните методи, с които разполага
лабораторията. Диагнозата се поставя не само на база клиничните и
епидемиологичните данни, а и на резултатите от клинично-лабораторното и
микробиологичното изследване на цереброспинална течност, неразделна част от
диагностичния процес. Клиничните данни и клинично-лабораторното изследване на
ликвор не притежават самостоятелно достатъчно висока специфичност и
чувствителност. Най-често използваните методи за микробиологична диагностика
обхващат директното микроскопско (ДМ) изследване, рахикултивирането (РК) и
идентификацията на изолата. Въпреки че тези подходи са широко застъпени в
диагностиката на пациенти с невроинфекции, те имат значителни ограничения и не
винаги могат да осигурят бърза и точна етиологична диагноза. С цел да се преодолеят
лимитиращите фактори на конвенционалните методи за микробиологична
диагностика се прилагат и други средства като латекс-аглутинационните проби (ЛАТ)
и мултиплексните PCR реакции (mPCR), но и те имат слабости. Вследствие на това,
препоръките са за започване на емпирична антибиотична терапия преди още
получаване на резултати от микробиологичното изследване.
Поради високия процент на неустановена етиология сред пациентите с остри
инфекции на ЦНС и практическата необходимост от разграничаването на
бактериалните от вирусните причинители на заболяването, нараства и броят на
научните изследвания, фокусиращи се върху ролята на медиаторите на възпалението
за насочване към етиологията на заболяването. Установяването на диференциалнодиагностичния потенциал на цитокините IL-6, IL-8, IL-10, IL-12(p40), TNF-α и други
инфламаторни биомаркери като C-реактивния протеин (CRP) и прокалцитонин (PCT),
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би допринесло за ранното отграничаване на бактериалните от вирусните
невроинфекции, а би очертало също така и пациентите с повишен риск от развитие на
усложнения.
Бързата и точна съвременна етиологична диагностика при пациенти с остри
инфекции на ЦНС би довела до намаляване на болничния престой, редуциране на
ненужните хоспитализации и на разходите за лечение вследствие на прилагането на
неадекватна антимикробна терапия; до снижаване честотата на поява на локални
резистотипове, а също така и до ограничаване на нежеланите лекарствени реакции
при пациентите. Това от своя страна ще подобри грижата за болните, ще намали
усложненията и ще повлияе благоприятно върху изхода от заболяването.
Социалната значимост на проблема, необходимостта от още проучвания, които да
валидират бързите методи за етиологична диагностика и диференциалнодиагностичния потенциал на про- и антиинфламаторните цитокини, CRP и PCT, както
и от прецизиране на референтните концентрации на тези биомаркери, мотивираха
нашето изследване и определиха целта на настоящия дисертационен труд. С
направените изследвания се надяваме от една страна да допълним данните за
диагностичния потенциал на интерлевкините IL-6, IL-8, IL-10, IL-12(p40), TNF-α и
биомаркерите CRP иPCT при остри инфекции на ЦНС, а от друга – да оптимизираме
лечебно-диагностичния процес при пациенти с остри инфекции на ЦНС.
2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛ
Да се анализират сравнително микробиологичните и имунологични методи за
бърза етиологична диагностика при пациенти с остри инфекции на ЦНС.
ЗАДАЧИ
За изпълнение на поставената в настоящия дисертационен труд цел са
формулирани следните конкретни задачи:
1. Да се получат актуални данни за етиологичната структура и
епидемиологичните особености на невирусните изолати от ликвор на
територията на област Пловдив за периода 2013-2019 г.;
2. Да се анализира антимикробната чувствителност на невирусните изолати от
ликвор на територията на област Пловдив за периода 2013-2019 г.;
3. Да се оцени сравнително диагностичната стойност на прилаганите
микробиологични методи за бърза етиологична диагностика при пациенти с
остри инфекции на ЦНС – ДМ, ЛАТ и mPCR;
4. Да се проучи ролята на цитокините IL-6, IL-8, IL-10, IL-12(p40), TNF-α,
класическите клинично-лабораторни показатели от ликвор, както и серумните
CRP и PCT за бързата етиологична диагностика при пациенти с остри
инфекции на ЦНС;
5. Въз основа на получените резултати да се изготви примерен диагностичен
алгоритъм за подпомагане на бързата етиологична диагностика при пациенти с
остри инфекции на ЦНС.
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3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
3.1. МАТЕРИАЛ
3.1.1. Обект на наблюдение – обект на наблюдение са резултатите от клиничнолабораторното изследване на ликвор и серум, микробиологичният анализ, нивата на
цитокините, определени в серум и цереброспинална течност и стойностите на CRP и
PCT при пациенти с предполагаема остра инфекция на централната нервна система.
3.1.2. Единици на наблюдение
3.1.2.1. Логическа единица на наблюдение
 По задача 1. – 1775 клинични материала ликвор, съответстващи на 1258
пациенти, хоспитализиран в клиники на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив за
периода 2013-2019 г.;
 По задача 2. – 211 изолирани бактериални и гъбични патогени за периода
2013-2019 г.;
 По задача 3. – 114 пациенти, селектирани на база включващи и изключващи
критерии за проучвания проспективен период;
 По задача 4. – 80 пациенти, подбрани спрямо допълнителни включващи
критерии за проучвания проспективен период.
3.1.2.2. Технически единици на наблюдение – проучването е проведено в Катедрата
по микробиология и имунология на Фармацевтичен факултет, Научноизследователския център по имунология, Технологичния център за спешна медицина
и Научно-изследователския институт при Медицински университет – Пловдив, както
и в Лабораториите по микробиология и вирусология към УМБАЛ „Св. Георги“ –
Пловдив. Част от задачите по потвърждаването на изолатите, тяхното серогрупиране
и серотипизиране, а също и потвърждаването на антимикробната им чувствителност
са изпълнени с участието на Катедрата по медицинска микробиология при
Медицински университет – София, както и Националния център по заразни и
паразитни болести (НЦЗПБ). КЛ показатели от ликвор и серум са извършени в
Централната клинична лаборатория на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив.
3.1.3. Признаци на наблюдение
3.1.3.1. Клинични – данни от клиничното изследване на пациентите за наличие на
симптоми на менинго-радикулерно дразнене, възбудни сетивни промени, белези на
интракраниална хипертензия, общосоматични прояви (токсоинфекциозен синдром).
3.1.3.2. Клинично-лабораторни – резултати от клинично-лабораторното изследване
на пациентите за наличие на ликворен синдром – промени в броя клетки, общ белтък,
нива на глюкоза, съотношение на глюкозата в ликвор/серум, както и серумните
концентрации на CRP и PCT.
3.1.3.3. Инструментални
 Резултати от проведената микробиологична диагностика при селектираните
пациенти чрез използването на ДМ, РК, ЛАТ и mPCR;
 Резултати от проведените имунологични изследвания за определяне на
концентрациите на тестваните цитокини в серум и ликвор;
 Резултати от проведените имунологични изследвания за определяне на
концентрациите на CRP и PCT в серум и ликвор.
3.1.3.4. Демографски – събиране на информация относно пол и възраст на
изследваните пациенти.
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3.1.4. Органи на наблюдението – проучването е извършено от докторанта под
ръководството на научния ръководител. За рутинната микробиологична диагностика
са взели участие още лекарите, работещи към Лабораториите по микробиология и
вирусология при УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив: доц. д-р Тихомир Дерменджиев,
доц. д-р Мария Атанасова, д-р Веселина Кирина, д-р Петя Гарджева, д-р Ели
Христозова, д-р Лалка Койчева и д-р Маргарита Цолова.
3.1.5. Време на наблюдение – изследването обхваща период от 7 години – от януари
2013 г. до декември 2019 г.
3.1.6. Подбор на пациентите – с цел подбор на пациентите, лично от докторанта е
разработен и внедрен фиш, чрез който се заявява искане за молекулярно-генетичен
анализ от клиниката, където е хоспитализиран пациентът. В него се отразяват
клиничните данни на пациента от лекуващия лекар и се вписват установените
клинично-лабораторни отклонения в цереброспиналната течност на изследваното
лице.
3.1.6.1. Включващи и изключващи критерии по задача 3.
Включващи критерии:
 лица от всички възрастови групи;
 лица с клинични данни за остра инфекция на ЦНС – симптоми на менингорадикулерно дразнене (вратна ригидност, Kernig, Brudzinski), възбудни сетивни
промени, белези на интракраниална хипертензия (главоболие, гадене,
повръщане), общосоматични прояви (токсоинфекциозен синдром);
 лица с лабораторни данни за остра инфекция на ЦНС (ликворен синдром) –
промени брой клетки, общ белтък, нива на глюкоза, съотношение глюкоза
ликвор/серум;
 наличие на поне 1 мл ликвор и серум;
 без ограничения в придружаващите заболявания и използваната
медикаментозна терапия.
Изключващи критерии:
 ликвор от лица с данни за хроничен менингит;
 недостатъчно количество ликвор и серум;
 ликвор или серум, взет при неспазване принципите на асептика и антисептика;
 хемолизирала кръв в моноветата.
3.1.6.2. Допълнителни включващи критерии по задача 4.
Включващи критерии за групите на етиологично установените бактериални
невроинфекции (ЕУБН) и вирусни невроинфекции (ЕУВН):
 лица с едновременно наличие на клинични и лабораторни данни за остра
инфекция на ЦНС;
 лица с лабораторна констелация от периферна кръв за наличие на възпалителен
процес;
 лица с положителен МБ резултат от ликвор (установена етиология);
Включващи критерии за групата на етиологично неустановените невроинфекции
(ЕНУН):
 лица с едновременно наличие на клинични и лабораторни данни за остра
инфекция на ЦНС;
 лица с лабораторна констелация от периферна кръв за наличие на възпалителен
процес;
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 лица с отрицателен МБ резултат от ликвор (недоказана етиология);
Включващи критерии за контролната група (КГ):
 лица с наличие на клинични данни, но без лабораторни промени, характерни за
остра инфекция на ЦНС;
 лица с наличие на лабораторни промени, но без клинични данни, характерни за
остра инфекция на ЦНС;
 лица с отрицателен МБ резултат от ликвор (недоказана етиология);
 присъствие на патологичен процес, различен от невроинфекция, който може да
обясни клиничните симптоми и/или клинично-лабораторните отклонения в
ликвор;
 приета окончателна диагноза, различна от невроинфекция.
3.1.7. Вземане, транспорт и съхранение на биологичните материали –
цереброспиналната течност е взета чрез лумбална пункция при спазване принципите
на асептика и антисептика. Ликворът се събира в стерилни контейнери и се
транспортира възможно най-бързо до Лабораторията по микробиология, предпазен от
охлаждане. Клиничният материал се разделя на няколко порции – за извършване на
рутинно микробиологично изследване, mPCR, ЛАТ тест и измерване на стойностите
на тестваните цитокини. Паралелно с ликвора от същите пациенти се взема и венозна
кръв чрез венепункция, при спазване принципите на асептика и антисептика.
Отделеният серум се събира в самостоятелна нестерилна епруветка. Двойката
клинични материали серум и ликвор, за измерване на цитокиновите концентрации, се
съхраняват заедно при температура –800 C в нискотемпературен фризер.
3.1.8. Дизайн на проучването – проведеното проучване е амбиспективно, като в
основната си част е проспективно (2016-2019 г.), с ретроспективни елементи за
периода 2013-2015 г. Използвани са данните от всички постъпили ликвори за
изследвания в лабораторията за 7-годишен период, за установяване на етиологичната
структура на невирусните инфекции на ЦНС и антимикробната резистентност на
изолатите (изпълнение на задача 1. и 2.). От тях, на база заложените включващи и
изключващи критерии, се селектираха 114 пациенти с данни за остра инфекция на
ЦНС с цел сравняване на методите за микробиологична диагноза (задача 3.). След
прилагане на допълнителните критерии за селекция са подбраха 80 пациенти, на
които се извърши измерване на биомаркерите IL-6, IL-8, IL-10, IL-12(p40) и TNF-α,
CRP и PCT за анализиране на дискриминативния им потенциал при отграничаването
на бактериална от вирусна невроинфекция (задача 4.) Получените данни се въведоха
и кодираха в електронни бази данни. Анализът и интерпретацията на резултатите
дадоха основание за разработване на примерен оптимизиран диагностичен алгоритъм
(изпълнение на задача 5.). Дизайнът на настоящето проучване е представен на фиг. 1.
3.2. МЕТОДИ
3.2.1. Рутинни методи за микробиологична диагноза – конвенционалната
микробиологична диагностика включва: директно микроскопско изследване,
култивиране и определяне на чувствителността на изолатите към антимикробни
средства.
3.2.1.1. Директна микроскопия – за извършване на директната микроскопия се
приготвят 2 микроскопски препарата с дебела капка от цереброспиналната течност,
които се оцветяват по метода на Gram и Löffler, а при насоченост се прави
допълнително и оцветяване по Ziehl-Neelsen.
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Общ брой постъпили проби цереброспинална течност за микробиологично
изследване за периода януари 2013 – декември 2019 г.
(изпълнение на задача 1. и задача 2.)

Селекция на 114 пациенти според включващи и изключващи критерии
и извършване на ДМ, РК, ЛАТ и mPCR
(изпълнение на задача 3.)

Подбор на 80 пациенти според допълнителни включващи
критерии и измерване на нивата на цитокини в серум и ликвор
и CRP и PCT в серум
(изпълнение на задача 4.)

Анализиране на получените резултати и изготвяне на
примерен диагностичен алгоритъм за подпомагане на
бързата етиологична диагностика при пациенти с
остри инфекции на ЦНС
(изпълнение на задача 5.)
Фиг.1. Дизайн на проучването на настоящия дисертационен труд

3.2.1.2. Рахикултурелни методи – за култивирането на ликвор се използват
подходящи селективни и неселективни хранителни среди – 5 % кръвен агар, Левин
агар (еозин-метиленово синьо), шоколадов агар/среда на Левинтал, Сабуро агар, както
и обогатяваща течна среда – тиогликолатен бульон. Инкубацията на първичните
посявки се осъществява на 35-370 C в продължение на 48 часа, като на 24-ия час се
извършва първо отчитане. Посявките върху шоколадов агар/среда на Левинтал се
култивират в атмосфера, съдържаща 5-10 % въглероден диоксид, в инкубатор
Heraeus. Посявките върху селективната среда за гъбички Сабуро се съхраняват до 14ия ден след инокулацията на стайна температура. При положителна културелна
находка се прави идентификация на патогена посредством съответните рутинни
биохимични тестове, полу-автоматизирани (Analytical Profile Index – API, bioMerieux,
Франция) и автоматизирани системи (Vitek-2, bioMerieux, Франция).
3.2.1.3. In vitro тестове за определяне на антимикробната чувствителност на
изолатите – след идентификацията се извършва тестване на чувствителността на
изолата към антимикробни средства. Използва се дисково-дифузионният метод
(ДДМ) на Bauer-Kirby за бързорастящите бактерии, E-тест за определяне на
минималните инхибиращи концентрации (МИК) при по-бавно растящите
микроорганизми като гъбички, микродилуционен тест (МДТ) и автоматизирани
методи (Vitek-2, bioMerieux, Франция). Интерпретацията на зоните на инхибиция при
ДДМ и стойностите от МИК при използването на Е-тест или МДТ са извършени
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съгласно действащата версия на Европейския комитет по определяне на
антимикробната чувствителност (EUCAST) към момента на отчитането.
3.2.2. Молекулярно-генетичен метод за бърза детекция на патогени от ликвор –
за бърза in vitro молекулярно-генетична диагностика върху 114 проби ликвор се
прилага mPCR с апарат FilmArray (Biofire, bioMerieux, Франция). Тестът е качествен и
открива едновременно специфични гени на 14 от най-честите бактерии, гъбички и
вируси, асоциирани с инфекциите на централната нервна система директно от
единична проба ликвор. Представлява затворена система, която съдържа всички
реагенти, необходими за етапите на екстракция, амплификация и детекция на
таргетните гени на съответните микроорганизми, включени в панела.
3.2.3. Имунологични методи – основават се на специфичното взаимодействие между
антиген и съответстващото му антитяло. Прилагат се антиген-антитяло реакции тип
латекс-аглутинация за определяне на патогени, ензимно-свързан имуносорбентен тест
(ELISA), използван за измерване на концентрациите на тестваните цитокини в
съответните проби серум и ликвор, ензимно-свързан флуоресцентен тест (ELFA) за
измерване на стойностите на прокалцитонин в кръвта и имунотурбидиметрия за
установяване нивата на CRP в серум.
3.2.3.1. ЛАТ за бърза идентификация на патогени от ликвор – методът е проведен
с Pastorex Meningitis (Bio-Rad, САЩ) съгласно инструкциите на производителя.
Тестът се използва за доказване на капсулните антигени на най-честите
капсулообразуващи бактерии, асоциирани с менингит. Това са N. meningitidis
серогрупи A, B, C и Y/W 135, S. pneumoniae (83 серотипа), H. influenzae тип b,
Streptococcus група B (S. agalactiae) и E. coli K1.
3.2.3.2. Ензимно-свързан имуносорбентен тест (ELISA) за определяне на нивата
на цитокини в серум и ликвор – пробите се изработват посредством in vitro ELISA
тест тип „сандвич“ за количествено определяне нивата на изследваните цитокини в
серум и цереброспинална течност (Diaclone, Франция).
3.2.3.3. Ензимно-свързан флуоресцентен тест (ELFA) за измерване на
стойностите на прокалцитонин в серум – тестовете се извършват на автоматичен
анализатор VIDAS (bioMerieux, Франция) посредством китове VIDAS B·R·A·H·M·S
PCT. Методът е едностъпален имунологичен метод тип „сандвич“, при който
финалното отчитане става посредством флуоресцентен сигнал.
3.2.3.4. Имунотурбидиметричен метод за измерване на стойностите на CRP в
серум – тестовете се извършват на автоматичен анализатор AU Analyzers (Beckman
Coulter, САЩ) в Централната клинична лаборатория на УМБАЛ „Св. Георги“ –
Пловдив. Използват се специфични антитела, свързващи човешкия CRP.
3.2.4. Документален метод – подробен ретроспективен анализ на наличната
документация за всички преминали материали ликвор в лабораторията, броя
съответстващи пациенти, техния пол и възраст, изолатa и използваните методи на
изследване.
3.2.5. Статистически методи – събраната първична информация под формата на
количествени и качествени променливи е кодирана и въведена в компютърни бази
данни от докторанта – SPSS Statistics v. 26 (IBM, САЩ) и Microsoft Excel 2013
(Microsoft Corporation, Redmond, WA, САЩ). За обработката и анализа на първичните
данни се използва статистически пакет на софтуера за социални науки SPSS Statistics
v. 26 (IBM, САЩ). За всички тестове се прие ниво на значимост от p<0.05.
 Дескриптивна статистика за количествени и качествени променливи;
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 Инференциална статистика –тест на хипотеза (непараметричен анализ) – тест
на Wilcoxon (за сравнение и оценка на две корелирани зависими групи), KruskalWallis (използван за сравнение на ранговани медиани на променливите между
повече от две независими групи), Kolmogorov–Smirnov, тест на Shapiro–Wilk и
D'Agostino-Pearson – за проверка на съгласуваност между емпирично и
теоретично разпределение;
 Kорелационен анализ – за разкриване на причинно-следствената връзка между
отделните признаци, както и за измерване на нейната сила и посока. Използван е
коефициент на Spearman (ρ-коефициент) за тестване силата на линейната
асоциация между ненормално разпределени количествени променливи или
рангово скалирани променливи;
 Графичен анализ – за по-доброто онагледяване на процесите, явленията и
закономерностите са използвани възможностите на графичния анализ, извършен в
среда на Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, САЩ) и
статистически пакет на софтуера за социални науки SPSS Statistics v. 26 (IBM,
САЩ). Получените резултати са представени посредством стълбовидни, секторни
и линейни диаграми;
 Честотни таблици – представянето на резултатите от проведените анализи е
осъществено чрез многомерни таблици на честотното разпределение – абсолютни
и относителни честоти;
 Определяне на диагностична ефективност – за определянето на диагностичната
ефективност на тест или параметър са използвани следните статистически
показатели:
- чувствителност (Sen) и специфичност (Spe);
- положителна и отрицателна предиктивна стойност (PPV, NPV);
- ROC-криви – построяват се с цел определяне на ефективността на тестваните
биомаркери и разграничаване на пациентите с бактериална невроинфекция от
пациентите с вирусна невроинфекция;
- измерването на площта под ROC-кривата (AUC) – позволява да се определи
дискриминиращата сила на теста;
- cut-off анализ – използва се за определяне на оптималната разграничаваща
стойност, имаща най-високата чувствителност и специфичност (Youden index),
при която пациентите с най-голяма точност ще попаднат в две категории –
пациенти с бактериална невроинфекция и пациенти с вирусна невроинфекция.
4. СОБСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
4.1. Резултати по задача 1. Актуални данни за етиологичната структура и
епидемиологичните особености на невирусните изолати от ликвор на територията на
област Пловдив за периода 2013-2019 г.
4.1.1. Етиологична структура на невирусните изолатите от ликвор – за периода
2013 – 2019 г. в Лабораторията по микробиология, с дейност на регионална
лаборатория по туберкулоза към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив са постъпили 1775
клинични материала ликвор за микробиологично изследване. На фиг. 2 е показан
броят на изработените проби по години спрямо средногодишния брой материали
(253.6±39.4) за периода на наблюдението.
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Фиг. 2. Брой ликвори за микробиологично изследване за периода 2013 – 2019 г.

Получените материали съответстват на 1258 пациенти. Средногодишната
изолируемост на бактериални и гъбични патогени от цереброспинална течност е
30.1±10 броя. При съпоставката между броя на клиничните материали, постъпили в
лабораторията, броя на съответните пациенти и броя на положителните изолати, се
регистрира тенденция клиничните материали да следват броя на заболелите, но
изолируемостта остава сравнително постоянна и неповлияна значително от тях –
фиг. 3.
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Фиг. 3. Динамика в броя проби, клиничните материали и изолируемостта

От всички 1775 ликвора, постъпили за микробиологично изследване, бяха
изолирани 211 (11.9 %) бактериални и гъбични патогени с голямо етиологично
разнообразие. Данни за етиологичната структура на невирусните изолати в региона са
представени на фиг. 4. Като Най-чести се доказаха бактерии от групата на коагулазонегативните стафилококи (CoNS) – n=49; 23.2 %. Вторият по честота изолат е
Streptococcus pneumoniae (n=37; 17.5 %), следван от Listeria monocytogenes (n=17;
8.1 %), Acinetobacter baumannii (n=14; 6.6 %), група на зеленеещите стрептококи
(SVG) – n=14; 6.6 %, Staphylococcus aureus (n=13; 6.2 %), Klebsiella spp. (n=10; 4.7 %),
Candida spp. (n=7; 3.3 %), Enterococcus spp. (n=7; 3.3 %), Cryptococcus neoformans
(n=7; 3.3 %), Neisseria meningitidis (n=6; 2.8 %), Escherichia coli (n=6; 2.8 %),
Mycobacterium tuberculosis (n=4; 1.9 %), Pseudomonas aeruginosa (n=4; 1.9 %). В под
1 % от положителните резултати се откриха също така и бета-хемолитични
Streptococcus spp. (n=2; 0.9 %), Enterobacter cloacae (n=2; 0.9 %), Haemophilus
influenzae (n=2; 0.9 %), Sphingomonas paucimobilis (n=2; 0.9 %), Proteus mirabilis (n=2;
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0.9 %), Corynebacterium spp. (n=2; 0.9 %), Stenotrophomonas maltophilia (n=1; 0.5 %),
Aspergillus niger (n=1; 0.5 %), Burkholderia cepacia complex (n=1; 0.5 %) и Bacillus
cereus (n=1; 0.5 %).
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Фиг. 4. Етиологична структура на невирусни изолати в Пловдивски регион
CoNS – коагулазо-негативни стафилококи; SVG – група на зеленеещи стрептококи

От изолираните невирусни микробни причинители преобладават основно
бактериалните патогени (n=196; 92.9 %), докато гъбичките са представени в
значително по-малък процент (n=15; 7.1 %). При бактериалните изолати се срещат
предимно Gram (+) некиселинно-устойчиви бактерии (n=142; 72.4 %), следвани от
Gram (-) микроорганизми (n=50; 25.5 %), а киселинно-устойчивите (n=4; 2 %) са
формирани единствено от M. tuberculosis. Gram (+) бактерии са представени основно
от коки (n=122; 85.9 %) и в по-малък процент от пръчици (n=20; 14.1 %). При Gram (-)
бактерии в повече от половината изолати се откриха пръчици (n=28; 56 %),
последвани от кокобацили (n=16; 32 %) и коки (n=6; 12 %).
От Gram (+) коки доминират CoNS (n=49; 40.2 %), след което се откриха
S. pneumoniae (n=37; 30.3 %), SVG (n=14; 11.5 %), S. aureus (n=13; 10.7 %),
Enterococcus spp. (n=7; 5.7 %) и бета-хемолитични стрептококи (n=2; 1.6 %). При
преобладаващите Gram (-) пръчици се доказаха най-често бактерии от семейство
Enterobacteriaceae (n=18; 64.3 %), като в по-малък дял се откриха неферментативни
Gram (-) бактерии (n=7; 25 %), представител на Morganellaceae (Proteus mirabilis) –
n=2; 7.1 % и други (Burkholderia cepacia complex) – n=1; 3.6 %.
От 49 CoNS изолата 3 бяха идентифицирани като S. haemolyticus (6.1 %) и един
като S. hominis (2 %). Oстаналите от доказаните коагулазо-негативни стафилококи не
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бяха идентифицирани до вид. От групата на зеленеещите стрептококи единият изолат
се определи като S. salivarius (7.7 %), докато останалата част от тях не бяха
определени на видово ниво поради ретроспективния характер на част от данните.
Enterococcus spp. се представиха от E. faecalis (n=4; 57.1 %) и E. faecium (n=2; 42.9 %).
От род Streptococcus се идентифицираха един Streptococcus beta-haemolyticus от група
В (S. agalactiae) и един S. equi. При род Corynebacteriиm се изолираха изключително
дифтероиди (C. striatum). Oт всички клебсиелни изолати (n=10) 9 се идентифицираха
като K. pneumoniae и един като K. оxytoca.
Анализът на резултатите за етиологичната структура на изолатите от ликвор при
пациенти с предполагаема невроинфекция в Пловдивски регион за периода 20132019 г. показа голямо етиологично разнообразие. Най-голям относителен дял от
изолираните микроорганизми представляват CoNS, чиято етиологична роля за
възникване на невроинфекции е спорна. Не е изключена тяхната асоциация за
възникване на нозокомиален менингит при няколко пациенти, при които бе налице
поставен вентрикуло-перитонеален шънт. За вероятни контаминанти приехме други
от изолираните патогени, поради необичайната им асоциация с инфекции на ЦНС и
липсата на клетъчно-възпалителна реакция при ДМ на ликвор – B. cereus, B. cepacia
complex, S. maltophilia, Corynebacterium spp., S. paucimobilis.
Въпреки че епидемиологията на бактериалните менингити силно варира според
географския регион, нашето проучване върху разпространението на тези заболявания
в Пловдивска област установи различия по отношение на класическите етиологични
причинители на бактериални невроинфекции – S. pneumoniae, N. meningitidis и
H. influenzae (van de Beek et al., 2016). По литературни данни сред бактериалните
менингити S. pneumoniae е водещ, докато при вирусните се доказват най-често
ентеровируси, което се потвърждава и от получените от нас резултати (Bennett J.,
2020). По данни на НЦЗПБ за 2019 г., същата тенденция се очертава и в България,
като сред етиологично доказаните патогени S. pneumoniae е водещ причинител на
остър бактериален менингит, тенденция наблюдавана и за света (Engelen-Lee J-Y
et al., 2016; Иванов И. и сътр., 2020; Владимирова Н. и сътр., 2019). По публикувани
резултати от националната програма BulSTAR, касаещи етиологичната структура на
инфекциите в България, за периода 2016-2018 г. водещи изолати от ликвор са
S. pneumoniae, S. aureus, A. baumannii и E. coli. По данни на Иванов И. от доклада на
Националния референтен център по микробна лекарствена резистентност и
антибиотична консумация за 2019 г. се установява, че в страната водещи изолати от
ликвори са S. pneumoniae (47.7 %), S. aureus (16.8 %), A. baumannii (10.9 %) и
L. monocytogenes (4.7 %) (Иванов И. и сътр,, 2020). Резултатите от настоящето
проучване отговарят в голяма степен на тази тенденция за страната, понеже
S. pneumoniae, A. baumannii и S. aureus са сред водещите изолати от ликвор в
Пловдивски регион.
Необичайна е високата честота на L. monocytogenes, като по данни от BulSTAR за
периода 2016-2018 г. относителният дял се движи между 1.33 и 7.13 % от всички
изолати от ликвор, а за Пловдивски регион този патоген е втори по-честота изолат
(Иванов И. и сътр., 2020). Според Pagliano P., L. monocytogenes е третият най-чест
патоген, предизвикващ бактериален менингит сред възрастни лица след S. pneumoniae
и N. meningitidis (Pagliano P. et al., 2016). В получените от нашия анализ данни се
вижда, че сред придобитите в обществото менингити, след менингит от S. pneumoniae
(17.5 %) най-често се среща L. monocytogenes (8.1 %). Тази висока заболяемост от
15

листериозен менингит сред хоспитализираните пациенти прави област Пловдив
вероятен ендемичен район, което налага проследяване на заболяемостта във времето.
Прави впечатление високата честота на Klebsiella spp. изолатите, по-конкретно от
K. pneumoniae като преобладаващ патоген. Според Kim K. сред Gram (-)
микроорганизми, асоциирани с бактериален менингит, E. coli е най-честият изолат
(Kim K., 2016). Нашите данни показват, че K. pneumoniae е на първо място сред
Gram (-) микроорганизми изолирани от ликвор в Пловдивски регион. Броят на
клебсиелните изолати надмина не само E. coli, но дори и N. meningitidis,
M. tuberculosis и микотичните изолати. Във възрастта до 1 г. K. pneumoniae бе сред
водещите изолати заедно с Enterococcus spp. Необходими са допълнителни
изследвания за установяване на епидемиологична връзка между тази висока честота и
санитарно-хигиенните условия в болничната среда за възникването на бактериални
менингити, свързани с медицинското обслужване.
S. aureus съставляват 1-9 % от случаите на бактериален менингит и се свързват с
високи нива на смъртност, като обикновено се срещат при неврохирургични
интервенции, травми, подлежаща патология (Vallejo J. et al., 2017). Установената от
нас честота (6.2 %) попада в цитираните граници. При част от тези пациентите
действително имаше данни за неврохирургични операции.
Засягането на централната нервна система от M. tuberculosis се наблюдава само в
5 % от всички случаи на извънбелодробна форма на туберкулоза и най-често се
манифестира като менингит (Török M., 2015). Установената от нас честота на засягане
на централната нервна система (1.9 %) е в цитираните от Török M. граници.
Туберкулозният менингит е често срещан при малки деца и HIV (+) индивиди
(Philip M. et al., 2015). В нашето проучване двама от пациентите с туберкулоза на
нервната система са били деца, а другите двама са били с HIV (+) статус.
Според литературни данни средната смъртност от бактериални менингити,
свързани с медицинското обслужване, е 15 % и достига до 40 %, ако е налице
A. baumannii (Souhail D. et al., 2016). Нозокомиалните менингити, причинени от този
патоген, съставляват едва 4 % от всички менингити, свързани с медицинското
обслужване. Ние установихме за него малко по-висока честота от цитираната– 6.6 %.
За проучения период има само 2 изолата на H. influenzae от ликвор. Считаме, че
тази ниска честота е ефект след въвеждането на полизахаридната ваксина срещу тип
b. Този патоген е открит от нас при двама възрастни мъже, на 56 г. и 75 г., при които
липсва ваксинация. По данни и на НЦЗПБ заболяемостта е изключително ниска за
страната – 0.01 %000 за 2018 г. (Курчатова А. и сътр., 2018) и 0.01 %000 за 2019 г.
(Владимирова Н. и сътр., 2019).
При гъбичките се наблюдава еднакво разпределение между род Candida и
Cryptococcus – n=6; 46.7 %. От род Aspеrgillus се изолира една гъбичка (6.7 %) от
всички гъбични изолати. При анализирането на гъбичките от род Candida, се
установи равномерно разпределение на C. albicans и C. famata (n=2; 28.6 %). Установи
се и по един изолат (14.3 %) от други представители на рода – C. rugosa, C. tropicalis
и C. parapsilosis. Сред изолатите преобладават Candida non-albicans видовете (n=5;
71.4 %) – фиг. 5. Всички 6 изолати от род Cryptococcus се идентифицираха като
C. neoformans, а изолатът от род Aspergillus като A. niger. Според някои автори,
C. albicans доминира като етиологичен причинител сред кандидозните менингити
(Pemán J., Quindos G., 2016). Нашите резултати показаха, че C. albicans и C. famata са
еднакво разпределени сред пациентите. Дори повече, non-albicans видовете
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съставляват 71.4 % от кандидозните невроинфекции. Също така, данните от нашето
проучване подкрепят резултатите на Xu Z. за преобладаването на C. neoformans при
лица с положителен HIV статус, тъй като преобладаващата част от пациентите, от
чийто ликвор е изолиран този вид, са били HIV (+) (Xu Z. et al.,2016).
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Фиг. 5. Разпределение по вид на гъбичките от род Candida от ликвор

Анализираха се данните от серотипизирането на S. pneumoniae, L. monocytogenes,
N. meningitidis и H. influenzaе. Успешно се определи серотипът на 18 от пневмококите,
като най-често се откриват серотип 3 и 19 А – n=4; 21.1 %, следвани от серотип 8
(n=2; 10.5 %) и по един изолат (5.3 %) от 9 L, 9 N, 18 A/B и 23 A. Установиха се също
и по един от ваксиналните (спрямо прилаганата в страната от 2010 г. PCV-10 ваксина)
щамове (5.3 %), а именно 9 V, 6 B, 18 C, и 19 F. Неваксиналните серотипове
съставляват по-голям относителен дял (n=15; 78.9 %) спрямо ваксиналните (n=4;
21.1 %) – фиг. 6.
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Фиг. 6. Разпределение по серотип на изолатите S. pneumoniae от ликвор

Серотипизирането на пневмококите, изолирани от ликвор, показа, че серотип 3
преобладава, следван от серотип 19 А. Те не са включени в прилаганата в Република
България противопневмококова ваксина PCV-10. Тези данни съвпадат с проучванията
на Tin Tin Htar M., че в страни, използващи PCV-10 (каквато е и България), се е
повишило разпространението на серотиповете 3 и 19-А, като серотип 3 е най-честият
сред възрастни индивиди (Tin Tin Htar M. et al., 2015). Тези резултати са аналогични с
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данните на други екипи в страната, работещи по проблема – Симеоновски И.
(Симеоновски И. и сътр., 2018) и Сечанова Л. (Сечанова Л. и сътр., 2017). В нашето
проучване бяха установени и други неваксинални щамове пневмококи от ликвор - 18
A/B, 6 A, 9 N. Това повдига въпроса за нарастващо значение на редица неваксинални
щамове при възникването на пневмококов менингит. Установиха се и ваксинални
серотипове – 9 V, 6 B, 18 C и 19 F, но сред пациенти над 74 г. възраст, както и при
дете на 2 месеца. Ние считаме, че при тези пациенти най-вероятно не е била
приложена противопневмококовата ваксина.
Серотипизиране успя да се извърши на 14 от 17-те изолата L. monocytogenes.
Резултатите от проучването показват, че серотип 4b се доказва в 8 от случаите
(57.1 %), докато останалите 6 (42.9 %) са представени от серотип 1/2a. Ward Т.
открива, че не всички серотипове имат връзка с развитието на инфекция при хората,
както и че повече от 98 % от изолатите на L. monocytogenes от хора са от серотиповете
4b, 1/2b, 1/2a, 1/2c от група I и II. Серотип 4b в 40 % е отговорен за случаите на
спорадична листериоза и се свързва с по-тежко клинично протичане и с по-висока
смъртност спрямо останалите серотипове (Ward T. et al., 2010). Ние потвърдихме тези
данни, тъй като серотип 4b преобладава сред проучените изолати (57.1 %). Също така,
този серотип преобладава и сред екзитиралите пациенти. Тези наблюдения се
подкрепят от съвместно проучване с екип на Лазарова Г. за етиологията на невирусни
менингити в област Пловдив и Стара Загора (Лазарова Г. и сътр., 2016).
От 5-те изолирани щама N. meningitidis, 3 са серогрупирани в НЦЗПБ като
серогрупа С, а останалите 2 не са, поради това че са доказани единствено чрез PCR и
липсваше достатъчно количество ликвор за последващо установяване на серогрупата
с PCR. Въвеждането на менингококовата конюгирана ваксина в много страни по света
е довело до драматично снижение в заболяемостта от инвазивна менингококова
болест (Stefanelli P., Rezza G., 2016). По данни на НЦЗПБ заболяемостта за 2018 г. от
менингококов менингит в страната е 0.07 %000 (Курчатова А. и сътр., 2018). Интерес
представлява проучване на Ceyhan M. върху етиологичните причинители на
бактериален менингит в съседна Турция, което установило, че не е открит нито един
щам от серогрупа С (Ceyhan M. et al., 2016). В многобройни проучвания върху
менингококови менингити в България, Лазарова Г. и сътрудници установяват
превалирането на серогрупи B и C (Лазарова Г. и сътр., 2007, 2014; Пекова Л. и
сътр., 2016). Това се потвърждава и от екип на НЦЗПБ (Левтерова В. и сътр., 2016).
Единият изолат на H. influenzae е нетипабилен (безкапсулен), а другият се
детектира единствено с PCR и поради липсата на чиста култура и достатъчно
количество цереброспинална течност, не успя да се серотипира посредством
аглутинационни или молекулярно-генетични методи.
4.1.2. Епидемиологични особености при невирусните изолатите от ликвор –
разпределение по пол и възраст на пациентите, сезонност
Данните за половото разпределение на пациентите показват, че при мъжкия пол
се наблюдава по-голям брой изолирани микроорганизми (n=129; 61.1 %). В
проведеното от нас изследване при мъжкия пол се забелязва 1.6 пъти по-висока
честота на установени патогени. Разделянето на патогените според това дали
невроинфекцията е придобита в обществото или не показва сходни резултати. При
най-честите причинители на менингит, придобит в обществото (S. pneumoniae,
N. meningitidis, H. influenzae, L. monocytogenes), отново мъжкият пол е по-често
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Абсолютен брой

засегнат (54.8 %). В проучване от Dharmarajan L. et al. върху 619 пациенти с
менингит мъжете съставляват по-малка част – 47 % ( Dharmarajan L. et al., 2016), но
различията между двете изследвания не са големи. По данни на Курчатова А. от
отдел Епидемиология на НЦЗПБ, близо 2/3 (64 %) от заболелите за 2018 г. в страната
от пневмококов менингит са били мъже (Курчатова А. и сътр., 2018). Това се
наблюдава също така и за менингококовите и бактериалните менингити/менингоенцефалити с друга етиология за същата година. Анализирането на резултатите от
настоящето изследване потвърждава тези наблюдения – патогените, асоциирани с
нозокомиални невроинфекции (A. baumannii, P. aeruginosa, S. aureus, Gram (-) чревни
бактерии и ентерококи) отново се изолират по-често от мъжки пол – 69 %. Гъбички се
изолират също по-често при мъже (73 %), като основно това е за сметка на
C. neoformans при HIV (+) лица.
При лицата от всички възрастови групи се изолираха микроорганизми (фиг. 7).
Най-голям абсолютен брой микробни видове се изолираха във възрастовата група
0-4 г., следвана от 50-54 г. Тези две възрастови групи показват и най-голямо
разнообразие от патогени, като във възрастта 0-4 г. водещи изолати са
микроорганизмите, обитаващи гастроинтестиналния тракт и CoNS.
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Фиг. 7. Разпределение по възрастови групи на микроорганизмите от ликвор

В настоящето проучване се направи анализиране на резултатите по пол и възраст
при най-честите причинители на невроинфекции, придобити в обществото –
S. pneumoniae и L. monocytogenes. За менингитите, причинени от S. pneumoniae, се
наблюдава двувълнов ход – заболяването е характерно за ранна детска възраст и след
40-те години (фиг. 8). Резултатите от нашето изследване показват, че независимо от
относително равномерното разпределение по пол на пациентите за тествания период,
съчетаването на показателя с възрастта сочи към по-честото засягане на лица от
мъжки пол в ранна детска възраст и предимно на лица от женски пол с напредване на
възрастта. Наблюдаваната в настоящето проучване тенденция за пневмококовите
менингити да се срещат предимно в ранна детска възраст и над 60 г. се потвърждава и
от данните за страната от Курчатова А. за 2018 г. и Симеоновски И. (Курчатова А. и
сътр., 2018; Симеоновски И., 2018)
За разлика от S. pneumoniae, при L. monocytogenes се установи засягане на
пациентите в по-късна възраст, като при болните с невроинфекция под 30 години този
микроорганизъм не се изолира (фиг. 9). Разпределението по пол и възраст показа почестото засягане на жените с увеличаване на възрастовия интервал.
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Фиг. 8. Разпределение по пол и възраст на пациентите със S. pneumoniae от ликвор
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Фиг. 9. Разпределение по пол и възраст на пациентите с L. monocytogenes от ликвор

Откри се относително равномерно разпределение на постъпващите за
микробиологично изследване клинични материали ликвор за отделните сезони.
Средно на сезон се извършва изследване на 63.4±2.5 клинични материала.
Средномесечният брой проби цереброспинална течност е 21.1±1.5, като се наблюдава
сравнително равномерно разпределение през годината.
Повечето от случаите на невроинфекции, асоциирани със S. pneumoniae и
L. monocytogenes се установиха през зимно-пролетните месеци. Сред нозокомиалните
патогени, асоциирани със заболяването, се установи различна тенденция – спад през
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зимните месеци за S. aureus и повишение на A. baumannii през лятото. За изолатите от
групите на CoNS и SVG се регистрира увеличение през пролетно-летния период и
намаление за есенно-зимния – фиг. 10. Останалите от установените патогени не
показват съществена динамика в сезонната си изолируемост. Поради малкия брой
изолати за N. meningitidis, както и за останалите изолирани от ликвор патогени, не се
проучи тяхната сеозонност. Според Paireau J. има по-високо ниво на заболяемост от
бактериален менингит през зимните месеци както в страни от северното, така и от
южното полукълбо (Paireau J., 2016). Чрез нашите резултати се установи равномерно
разпределение през отделните сезони.
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Фиг. 10. Динамика в сезонната изолируемост на CoNS и SVG от ликвор
CoNS-коагулазо-негативни стафилококи; SVG-група на зеленеещите стрептококи

4.2. Резултати по задача 2. Анализиране на антимикробната чувствителност на
невирусните изолати от ликвор на територията на област Пловдив за периода 20132019 г.
Антибиотичната чувствителност на S. pneumoniae изолатите от ликвор се определи
върху 32 от тях, тъй като 5 бяха установени единствено чрез PCR. Резултатите от
тестването към всички клинично приложими антибиотици са отразени на фиг. 11.
Нивата на пеницилинова резистентност достигат близо ¼ (23 %). Резистентността към
третогенерационни цефалоспорини цефотаксим (CTX) и цефтриаксон (CRO) е пониска спрямо пеницилиновата (4 %), но се установиха изолати с интермедиерна
чувствителност към тези антимикробни препарати в немалък процент, респективно
9 % и 8 %. Резистентността към еритромицин (ERY) достига 31 %. М-фенотипна
макролидна резистентност се откри в 12.5 %, докато MLS-фенотип в 18.8 %. Поради
ретроспективния характер на голяма част от данните не можа да се определи
конститутивен или индуцибелен тип е MLS-фенотипната резистентност. Най-голям
относителен дял на резистентни пневмококи се установи към сулфонамидите (74 %) и
10 % с интермедиерна резистентност към триметоприм/ сулфаметоксазол (SXT). Не
се отчетоха изолати, резистентни към гликопептидните антибиотици ванкомицин
(VAN), тейкопланин (TEC), а също и към линезолид (LZD) и рифампицин (RIF).
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Фиг. 11. Антимикробна чувствителност при S. pneumoniae от ликвор

PEN-пеницилин; CTX-цефотаксим; CRO- цефтриаксон; ERY-еритромицин; CLI-клиндамицин;
CHL-хлорамфеникол; TET-тетрациклин; LVX-левофлоксацин; RIF-рифампицин;
VAN- ванкомицин; TEC-тейкопланин; LZD-линезолид; SXT-триметоприм/сулфаметоксазол

По данни на Сечанова Л., получени при изследване на пневмококи от ликвор в
България, 30.1 % са показали резистентност към пеницилин (Сечанова Л. и сътр.,
2012). Нашите данни установиха по-ниски нива на резистентност на S. pneumoniae
към пеницилин (23 %) в Пловдивски регион. В проучване на Симеоновски И. за
носителството в назофаринкса на деца до 5 г. възраст, се установяват пеницилин
(PEN) резистентни пневмококи в 7.5 %, а резистентността към ERY и клиндамицин
(CLI) достига 50 % (Симеоновски И. и сътр., 2018). Нашите данни установяват 30 %
нечувствителност към ERY и 19 % към CLI
Резултатите от определянето на антимикробната чувствителност на
L. monocytogenes изолатите от ликвор показват най-висок относителен дял на
резистентност към SXT, достигаща почти половината от изследваните изолати (40 %),
следвана от тази към макролиди, надвишаваща 1/3 от всички изолати – 35 % (фиг. 12).
Установи се резистентност към PEN в 24 % , а тази към ампицилин (AMP) се
определи на 12 %. Регистрира се интермедиерна чувствителност от 6 % към AMP.
Няма изолати, резистентни към меропенем (MEM).
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Фиг. 12. Антимикробна чувствителност при L. monocytogenes от ликвор

PEN-пеницилин; AMP-ампицилин; MEM-меропенем; ERY-еритромицин; SXT-триметоприм/
сулфаметоксазол

При тестването на изолатите S. aureus се установи най-висок относителен дял на
резистентността към PEN в 77 % (фиг. 13). MLS-фенотипна резистентност се
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наблюдава при 3 изолата (23 %). Откри се и един изолат (8 %) с интермедиерна
чувствителност към ERY и CLI. Също така, един от изолатите (8 %) е метицилинрезистентен (MRSA), в съчетание с MLS-тип фенотипна резистентност. Всички
тествани бактерии показаха 100 % чувствителност към гентамицин (GEN), LZD, SXT,
норфлоксацин (NOR), и гликопептидните антибиотици VAN и TEC.
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Фиг. 13. Антимикробна чувствителност при S. aureus от ликвор

PEN-пеницилин; FOX-цефокситин; AMC-амоксицилин/клавуланова киселина; AMK-амикацин;
GEN-гентамицин; ERY-еритромицин; CLI-клиндамицин; VAN-ванкомицин; TEC-тейкопланин;
LZD-линезолид; TGC-тигециклин; SXT-триметоприм/сулфаметоксазол; NOR-норфлоксацин

Пеницилиновата резистентност при CoNS достига 82 %. Метицилин-резистентни
щамове се доказаха в 61 % от изолатите, значително повече спрямо S. aureus (8 %). В
голям процент се откри устойчивост към ERY (63 %), CLI (55 %) и тобрамицин (TOB)
– 61 %. Половината от изолатите са резистентни към флуорохинолони и
амоксицилин/клавуланова киселина (AMC) – 50 % и 52 % респективно.
Резистентността към SXT достига 1/3 (33 %), а при тетрациклин (TET) – ¼ (25 %).
Доказаха се 2 % изолати с интермедиерна чувствителност към амикацин (AMK), CLI
и SXT. Не се регистрира устойчивост към антибиотиците VAN, TEC, LZD и
тигециклин (TGC).
В групата на зеленеещите стрептококи най-значими нива на резистентност се
откриват за антибиотика SXT (83 %). До 62 % от стрептококите са невъзприемчиви
към TET, 50 % към AMP и 40 % към ERY. Резистентност се откри в по-малко от
половината от изолатите към антимикробните препарати PEN (36 %), CTX (33 %),
цефепим FEP (33 %). Интермедиерната резистентност към левофлоксацин (LVX)
достига 17 %.
Два от четирите изолата E. faecalis (50 %) бяха чувствителни към AMP, NOR,
ципрофлоксацин (CIP) и имипенем (IPM), докато E. faecium изолатите бяха
резистентни спрямо същите антибиотици. Всички ентерококи показаха
чувствителност към LZD и TGC. Регистрира се един VAN резистентен изолат
E. faecium. При E. faecium 2/3 от изолатите са с високостепенна гентамицинова
резистентност (HLGR).
Доказаните от ликвор изолати A. baumannii са мултирезистентни (MDR). Всички
изолати са с устойчивост към флуорохинолони. Висока е резистентността към
карбапенеми (93 %), като едва 7 % са чувствителни към IPM и МЕМ. Всички изолати
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остават чувствителни към колистин (CST). По предишни наши данни резистентността
към карбапенеми при A. baumannii се дължи на експресиране на карбапенемхидролизираща оксацилиназа 23 - OXA-23 (Петрова А. и сътр., 2017). Подобно на
A. baumannii, P. aeruginosa изолатите са полирезистентни. Всички изолати са
резистентни към пиперацилин (PIP), цефтазидим (CAZ), FEP и TOB. До 75 % от
изолатите са също резистентни към карбапенеми и AMK. Близки са стойностите на
нечувствителността им към флуорохинолони – 67 %. Едва половината изолати са
чувствителни към пиперацилин/тазобактам (TZP), като за азтреонам (ATM)
чувствителността е висока (67 %). Не се установиха резистентни към CST изолати.
При всички изолирани Gram (-) чревни бактерии от разред Enterobacterales,
включващи семействата Enterobacteriaceae (Klebsiella, Escherichia и Enterobacter) и
Morganellaceae (Proteus) се установиха продуценти на широкоспектърни беталактамази (ESBLs). Най-висок процент ESBLs се доказа при Klebsiella spp. (70 %).
Висока е и резистентността към AMC и PIP, респективно 88 % и 80 %. От
изолираните Klebsiella spp. 20 % се резистентни към MEM и 14 % на IPM. Над 1/3 от
изолатите са резистентни към сулфонамиди, докато резистентността към
флуорохинолони е 20 %. Ниска е също така нечувствителността към цефокситин
(FOX) – 10 %. Всички изолати са чувствителни на CST. В проучване на Khan F. върху
10 случая на клебсиелен менингит, всички изолати са били чувствителни към
меропенем и пиперацилин/тазобактам. Само 1 изолат е бил ESBLs (Khan F. et al.,
2014). Резултатите от нашето проучване за антимикробната чувствителност показаха
значително по-висока честота на ESBLs щамове Klebsiella spp., изолирани от ликвор –
70 %, а резистентността към карбапенеми достига 20 %. Тези нива на ESBLs
продуценти са съществен проблем поради терапевтичните затруднения, които
поставят. Резултатите от проведените тестовете за антимикробна чувствителност
показват, че ESBLs продуценти се откриват и сред изолатите E. coli, E. cloacae,
P. mirabilis. За разлика от Klebsiella spp., при E. coli се регистрира по-малък
относителен дял на ESBLs продуцентите (20 %). Резистентността към PIP достига
80 %, а към AMP 75 %. Близо половината от изолатите са нечувствителни на
сулфонамиди (40 %), а ¼ от тях към AMC (25 %). От идентифицираните два на брой
изолати E. cloacae, единият се доказа като ESBLs продуцент. Откри се още и
устойчивост към PIP, TZP, AMK и CIP. Не се регистрира резистентност към
карбапенемните антибиотици и сулфонамидите. При единия от 2 изолата P. mirabilis
също се доказа продукция на ESBLs. Установи се още резистентност към PIP и CIP.
Устойчивост се установи още за AMP, AMC, FOX и SXT. Към TZP, карбапенемите,
AMK и LVX не се установи резистентност.
Успешно култивираните изолати N. meningitidis (n=4) показаха чувствителност
към всички клинично-приложими антибиотици. Единственият култивиран изолат
H. influenzae демонстрира резистентност спрямо FEP, CTX, IPM и ТЕТ. Изолатът
беше чувствителен към AMP, MEM, SXT и CIP.
C. albicans изолатите от ликвор са резистентни към итраконазол (ITC) и
чувствителни към анидулафунгин (AFG), флуконазол (FLC), вориконазол (VRC),
микафунгин (MFG), каспофунгин (CAS) и флуцитозин (5FC). C. tropicalis изолатът е
чувствителен към всички тествани антимикотици – ITC, амфотерицин B (AMB), FLC,
VRC, MFG, CAS, AFG, 5FC. Установена е резистентност при C. parapsilosis към ITC
и AFG. По EUCAST липсват интерпретативни данни за чувствителността към
антимикотици при C. rugosa, C. famata и C. neoformans. Поради ретроспективния
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характер на част от данните, не се откри информация за определяне на
чувствителност към антимикотици за A. niger.
4.3. Резултати по задача 3. Сравнителна оценка на диагностичната стойност на найчесто прилаганите методи за бърза етиологична диагностика при пациенти с остри
инфекции на ЦНС (ДМ, ЛАТ и mPCR)
За изпълнението на задачата в периода 2016 – 2019 г. се изследваха 114 клинични
материала ликвор от пациенти, отговарящи на заложените критерии за селекция.
Всички проби бяха обект на едновременно извършване на ДМ, ЛАТ, РК и mPCR.
Изследването с mPCR успя да се осъществи в 111 от 114 проби, тъй като три от тях се
оказаха невалидни (2.63 %), поради проблем в заложените в теста контроли.
Фебрилитетът бе най-честият клиничен симптом, присъстващ у пациентите
(77 %), следван от вратна ригидност в 55 %. В по-малко от половината от случаите се
установиха останалите симптоми, асоциирани с невроинфекция – фиг. 14.
Сред микробиологично установените бактериални патогени, в половината от
случаите се откри S. pneumoniae (n=12; 52.3 %), следван от S. aureus (n=4; 17.4 %).
Идентифицираха се и по два броя L. monocytogenes и H. influenzae (8.7 %), както и по
един изолат на E. coli, N. meningitidis и K. pneumoniae (4.3 %). От вирусните
причинители най-често се открива род Enterovirus (n=6; 35.3 %). Втори по-честота се
нарежда HHV-6 (n=4; 23.5 %), следван от VZV (n=3; 17.6 %). HSV-1 се детектира при
2-ма пациенти (11.8 %), докато се установиха по 1 брой HSV-2 и CMV (5.9 %). Двата
микотични изолата се идентифицираха единствено като C. neoformans.
В 69 от случаите (62.2 %) етиологията остана неизяснена с нито един от
използваните методи за микробиологична диагностика, докато относителният дял на
доказаните микробиологично невроинфекции е 37.8 % (n=42) – фиг. 15. Установиха
се 23 (20.7 %) бактериални патогени, 17 (15.3 %) вируса и 2 (1.8 %) гъбички.

Симптом

0%
Фебрилитет
Вратна ригидност
Главоболие
Повръщане
Kernig
Хиперестезия
Горен Brudzinski
Долен Brudzinski
Триножник
Бомбирана фонтанела
Lesage

Относителен дял
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

4%
3%

27%
22%
17%
11%

41%
37%

55%
49%

71%

Фиг. 14. Клинични симптоми при изследвания по задача 3 контингент

25

Вирусна
етиология

Микотична
етиология
1.8%
15.3%

Бактериална 20.7%
етиология

37.8 %

62.2%

Етиологично
неустановени

Фиг. 15. Етиологична структура на изследвания по задача 3. контингент

На табл. 1 са отразени резултатите от сравняването на тестваните методи за
микробиологична диагностика по групи патогени и видове. Сред пациентите с
бактериална етиология, ДМ установи бактерии в 12 случая (52.2 %), РК в 6 (69.6 %),
ЛАТ в 11 (47.8 %) и mPCR в 18 (78.3 %). Доказаха се патогени извън спектъра на
приложените методи ЛАТ (S. aureus, L. monocytogenes, K. pneumoniae) и mPCR
(S. aureus, K. pneumoniae). Микотичните изолати се доказаха единствено чрез РК и
mPCR. C. neoformans не е включен в панела на използвания в настоящето проучване
ЛАТ. Не е използван друг ЛАТ за доказване на криптококов антиген от ликвор.
Вирусите бяха детектирани от mPCR. Поради недостатъчно количество клиничен
материал, голяма част от тях не можаха да се потвърдят с алтернативен PCR.
Табл. 1. Резултати от тестваните методи по групи патогени и видове
ДМ1
5

S. pneumoniae
S. aureus
L. monocytogenes
H. influenzae
E. coli
N. meningitidis
K. pneumoniae

6

РК2

n (p % )
n (p %)
Бактерии (n=23)
n=12
8
8
n=4
3
3
n=2
0
2
n=2
0
1
n=1
1
1
n=1
0
0
n=1
0
1
Общо
12 (52.2)
16 (69.6)

C. neoformans
Общо
Enterovirus
HHV-6
VZV
HSV-1
HSV-2
CMV
Общо

n=2
n=6
n=4
n=3
n=2
n=1
n=1

Гъбички (n=2)

0
2
0
2 (100)
Вируси (n=17)
~
2^
~
**
~
**
~
**
~
**
~
**
~

ЛАТ3

n (p %)

mPCR4

n (p %)

9
~
~
1
1
0
~
11 (47.8)

12
~
2
2
1
1
~
18 (78.3)

*
0

2
2 (100)

~
~
~
~
~
~
~

6
4
2 (66.7)
1 (50)
1
1
15 (88.2)

1-директна микроскопия; 2-рахикултура; 3- латекс-аглутинационен тест;4-мултиплексен PCR; 5-брой;
6-относителен дял; ~не е в спектъра на теста/ограничение в теста да установи патогена; *не е прилаган
ЛАТ за криптококов антиген; ** не е правен опит за култивиране, поради недостатъчно количество
материал; ^Потвърдени с култивиране в НЦЗПБ
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На табл. 2 са отразени изчислените стойности на диагностичните показатели на
изследваните методи (чувствителност, специфичност, позитивна и негативна
предиктивна стойност). За установяване на бактериална или микотична етиология,
ДМ и ЛАТ имат еднаква Sen – 48 %. РК показа по-висок процент Sen (72 %), докато
най-висока чувствителност има mPCR – 100 % за включените в панела патогени и
78.3 % общо за циркулиращите в Пловдивски регион микроорганизми, асоцииращи се
с невроинфекции. При установяването на вирусна етиология, mPCR показа Sen от
88.2 %.
Табл. 2. Диагностични показатели на проучените методи
ДМ6

(бактерии и гъбички)
РК7

(бактерии и гъбички)
ЛАТ8
(бактерии и гъбички)

mPCR9
(общо бактерии и гъбички)

Sen1
(95 % CI5)
48 %
(27.8 - 68.7 %)
72 %
(50.6 - 87.9 %)
47.8 %
(26.8 - 69.4 %)
78.3 %
(56.3 - 92.5 %)
100 %
(81.5 - 100 %)

Spe2
(95 % CI)
100 %
(95.8 - 100 %)
100 %
(95.8 - 100 %)
100 %
(95.9 - 100 %)
100 %
(95.9 - 100 %)
100 %
(96.1 - 100 %)

PPV3
(95 % CI)
100 %
100 %
100 %
100 %

NPV4
(95 % CI)
86.9 %
(81.9 - 90.6 %)
92.5 %
(86.8 - 95.8 %)
88 %
(83.2 - 91.6 %)
94.6 %
(89 - 97.5 %)
100 %

mPCR
100 %
(бактерии и гъбички от
панела)
mPCR
88.2 %
100 %
100 %
97.9 %
(вируси)
(63.6 - 98.5 %)
(96.2 - 100 %)
(92.8 - 99.4 %)
1-чувствителност; 2-специфичност; 3-позитивна предиктивна стойност; 4-негативна предиктивна стойност;
5-интервал на доверителност; 6-директна микроскопия; 7-рахикултивиране; 8-латекс-аглутинационен тест;
9-мултиплексна полимеразна верижна реакция.

По литературни данни директната микроскопия успява да установи етиологичен
причинител в 60-80 % от случаите на бактериален менингит, ако не са приемани
антибиотици (Dunbar S. et al., 2002). Резултатите от нашето проучване са сходни, като
в 52.2 % е регистриран положителен резултат от директната микроскопия в групата
на бактериалните невроинфекции. Въпреки това ДМ не успя да открие C. neoformans.
В проучване на Ubukata K. е установено, че най-висок процент положителен резултат
от директната микроскопия се наблюдава за S. pneumoniae (90 %) и в по-малък
процент (50 %) за L. monocytogenes (Ubukata K., 2013). Независимо от по-ниския
получен процент, ние потвърждаваме тази тенденция, тъй като в най-висок процент
ДМ е положителна сред пациентите с менингит, причинен от S. pneumoniae (66.7 %).
При двамата пациенти с листериозен менинго-енцефалит ДМ беше отрицателна.
Рахикултурелното изследване се приема за “златен стандарт” в диагностиката на
остър менингит. Положителни резултати има само в 70-85 %, дори ако ликворът е
взет преди започване на антибиотичната терапия (Costerus J. et al., 2017). Резултатите
от нашето проучване се вместват в цитираните граници, като ние установяваме
относителен дял от 69.6 % на културелно доказаните бактериални невроинфекции.
Извърши се култивиране на 4 материала от доказаните с PCR ентеровируси, но
успешно се култивираха едва 2 от тях, които след това се доказаха като ECHO 6 в
Националния център по заразни и паразитни болести при доц. Н. Гломб. При
H. influenzae чувствителността на ЛАТ варира между 78 % и 100 %, при S. pneumoniae
59-100 %, а при N. meningitidis 22-93 % (Costerus J. et al., 2017). Ние потвърждаваме
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тези данни, тъй като приложеният от нас ЛАТ успя да установи в най-голям процент
S. pneumoniae и H. influenzae. Методът не успя да докаже N. meningitidis при пациента
с инвазивна менингококова болест.
Единият от двата H. influenzae беше доказан единствено от mPCR. Количеството
ликвор не беше достатъчно да се проведе потвърдителен моноплексен PCR, а поради
леталния изход от заболяването при пациента не се взе нова порция материал.
Въпреки това клиничните и параклиничните данни бяха категорични за възникването
на бактериален менингит при изследвания пациент. Другия доказан H. influenzae от
mPCR се потвърди както с ЛАТ, така и с РК. N. meningitidis беше доказан само чрез
използвания PCR анализ, докато използването на останалите методи остана без успех.
С помощта на mPCR се откриха 4 пневмококи, които нямаха културелно
потвърждение, но патогените се изолираха от положителни хемокултури.
От данните се вижда, че използването на mPCR открива патогени в по-голям
относителен дял, което се наблюдава и в проучване на Blaschke А. и колектив
(Blaschke А. et al., 2018). Въпреки че не всички резултати от mPCR успяха да се
потвърдят с алтернативен метод, ние считаме, че няма фалшиво положителни
резултати. Тези доказани патогени от ликвор са съвместими с клиничната картина на
пациентите, параклиничните изследвания или са били изолирани същите патогени и
от кръв. Няма изолати, които да са с положителна културелна находка и отрицателен
резултат от PCR изследването, както и разминаване между PCR и култивирането.
Въпреки по-високата специфичност на mPCR, циркулирането на патогени, които
не са включени в панела на теста е значително – 30.4 %. Това може да стане основа за
фалшиво отрицателни резултати. Един от 4-те пациента със S. aureus не беше доказан
с нито един от приложените методи, но пациентът беше с екстремна левкоцитоза и
хипогликорахия, както и данни за сепсис. От кръв беше култивиран S. aureus, но
вероятно поради приложената антибиотична терапия, патогенът не се доказа с ДМ и
РК, а също така и с mPCR, тъй като отсъства в панела за детекция.
4.4. Резултати по задача 4. Проучване на ролята на цитокините IL-6, IL-8, IL-10,
IL-12(p40), TNF-α, класическите КЛ показатели от ликвор, както и на серумните CRP
и PCT за бързата етиологична диагностика при пациенти с остри инфекции на ЦНС
Въз основа на допълнителните критерии за селекция и резултата от
микробиологичното изследване, в изпълнението на тази задача бяха включени 80
пациенти, от 114–те по задача 3. Те бяха разделени в 4 групи както следва:
1. Група на етиологично установена бактериална невроинфекция (ЕУБН) –
n=21 (26 %);
2. Група на етиологично установена вирусна невроинфекция (ЕУВН) – n=14 (18 %);
3. Група на етиологично неустановена невроинфекция (ЕНУН) – n=32 (40 %);
4. Контролна група (КГ) – n=13 (16 %).
Най-голям относителен дял заемат пациентите с ЕНУН, следвани от тези с ЕУБН,
ЕУВН и КГ (фиг. 16).
Въпреки че един от изолатите не е бактерий, а гъбичка, получените стойности от
измерваните нива на тестваните параметри при C. neoformans бяха близки до тези на
останалите бактериални патогени от групата на ЕУБН, поради което за изпълнението
на тази задача той беше причислен към нея. В половината от случаите водещ изолат е
S. pneumoniae (n=11; 51 %), следван от S. aureus (n=3; 14 %). Установиха се по 2 броя
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H. influenzae (10 %) и L. monocytogenes (10 %), както и единични N. meningitidis (5 %),
E. coli (5 %) и C. neoformans (5 %). В групата на ЕУВН най-често се откриват
ентеровируси (n=6) в близо половината от случаите (43 %), следвани от HHV 6 (n=3;
22 %), HSV 1 (n=2; 14 %), VZV (n=2; 14 %) и HSV 2 (n=1; 7 %).
4. КГ
16%

1. ЕУБН
26%

2. ЕУВН
18%

3. ЕНУН
40%

Фиг. 16. Относителен дял на изследваните по задача 4. групи

В табл. 3 са отразени основните демографски характеристики като пол и възраст
на пациентите от изследваните групи. Най-висока е медианата на възрастта при
бактериалните невроинфекции (59 г.), а най-ниска в групата на вирусните инфекции
на ЦНС – 4.5 г. В групите на ЕУВН, ЕНУН и КГ изследваните лица са относително
равномерно разпределени по пол, докато при ЕУБН, преобладава мъжкият пол в 2/3
от заболелите. Прави впечатление, че средната възраст на групата с доказани от нас
вирусни невроинфекции е значително по-ниска в сравнение с останалите две групи,
особено при сравнение с групата на бактериалните невроинфекции. Въпреки че
извадката е малообемна, за да се направи категорично заключение, има и други
проучвания, очертаващи същата тенденция (Alons I. et al., 2016).
Табл. 3. Основни демографски характеристики на изследваните пациенти по групи
ЕУБН1
ЕУВН2
ЕНУН3
КГ4
(n=21)
(n=14)
(n=32)
(n=13)
30 (0.08-77)
Възраст в години, медиана 59 (1-88) 4.5 (0.6-60) 26.5 (0.4-73)
(възрастов интервал)
14 (66.7)
6 (42.9)
16 (50)
7 (53.8)
Мъже, n (%)
7 (33.3)
8 (57.1)
16 (50)
6 (46.2)
Жени, n (%)

1-етиологично установена бактериална невроинфекция; 2-етиологично установена вирусна
невроинфекция; 3-етиологично неустановена невроинфекция; 4-контролна група

В групата на ЕУБН не се установиха статистически значими разлики между
медианите на изследваните цитокини от ликвор за отделните бактериални патогени –
IL-6 (W=5.569; p=0.473), IL-8 (W=6.670; p=0.352), IL-10 (W=4.396; p=0.623),
IL-12(p40) (W=8.445; p=0.207) и TNF-α (W=5.767; p=0.450). При сравнението на
медианите на серумните стойности на същите маркери, отново няма статистически
значими различия – IL-6 (W=7.111; p=0.311), IL-8 (W=3.903; p=0.690), IL-10
(W=7.393; p=0.286), IL-12(p40) (W=3.102; p=0.976) и TNF-α (W=4.292; p=0.639).
В групата на ЕУВН се откри статистически достоверна разлика в средните
рангове в ликвор между Enterovirus и HHV-6 за IL-6 (W=7.83; p=0.008) и IL-8
(W=7.17; p=0.015). За същите показатели се наблюдаваха различия и между HHV-6 и
HSV-2: IL-6 (W=-11.33; p=0.019) и IL-8 (W=-10.67; p=0.027) – фиг. 17 и 18. Въпреки
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това, няма сигнификантни различия в серум спрямо медианите на измерените
интерлевкини между отделните вируси– IL-6 (W=8.917; p=0.063), IL-8 (W=3.044;
p=0.551), IL-10 (W=8.331; p=0.080), IL-12(p40) (W=2.695; p=0.610) и TNF-α (W=2.821;
p=0.588).
p=0.008

p=0.015

p=0.019

p=0.027

Фиг. 17. Сравняване на стойностите на
IL-6 в ликвор според вирусната
етиология

Фиг. 18. Сравняване на стойностите
на IL-8 в ликвор според вирусната
етиология

Медианата на IL-6 в ликвор е сигнификантно по-висока от тази в серум при
ЕУБН (Z=0.00; p=0.000), ЕУВН (Z=11.00; p=0.009), ЕНУН (Z=39.00; p=0.000). В
контролната група, където бе отхвърлена диагнозата инфекция на ЦНС, не се
наблюдават достоверни различия в IL-6 между серум и ликвор (Z=40.00; p=0.701) –
фиг. 19.
Промените при IL-8 са същите, както и наблюдаваните при IL-6 –
сигнификантно по-високи средни рангове в цереброспиналната течност във всички
тествани групи – ЕУБН (Z=20.00; p=0.001), ЕУВН (Z=0.00; p=0.001), ЕНУН
(Z=110.00; p=0.012), като отново в контролите не се доказаха статистически
значими различия (Z=21.00; p=0.158) – фиг. 20.
Статистически достоверна разлика се откри при IL-10 само в групите на
доказаните бактериални инфекции (Z=7.00; p=0.000)
и при етиологично
неустановените невроинфекции (Z=88.00; p=0.045). Сигнификантни различия не се
намериха както в групите на установените вирусни невроинфекции (Z=17.00;
p=0.285), така и при контролите (Z=33.00; p=0.214) – фиг. 21.
IL-12(p40) е единственият от тестваните цитокин, който показа сигнификантна
разлика при сравняването на средните рангове във всички групи, като медианата в
ликвор е по-висока от тази в серум единствено в групата на ЕУБН (Z= 42.00;
p=0.011). В останалите групи средните рангове в серум са по-високи от тези в
ликвор – ЕУВН (Z=105.00; p=0.001), ЕНУН (Z=407.00; p=0.007) и КГ (Z=78.00;
p=0.023) – фиг. 22.
За TNF-α се установи сигнификантно по-висока медиана в ликвор спрямо
серум, единствено в групата на ЕУБН (Z=4.00; p=0.001). Във всички останали
групи, ЕУВН (Z=13.00; p=0.139), ЕНУН (Z=61.00; p=0.286) и КГ (Z=3.00; p=0.225),
не се откриват статистически значими различия между серум и ликвор (фиг. 23).
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p=0.009

p=0.000

IL-6 [pg/ml]

p=0.000

p=0.701

Фиг. 19. Сравнение между медианите на IL-6 в ликвор и серум по групи

p=0.001

IL-8 [pg/ml]

p=0.001

p=0.012

p=0.158

Фиг. 20. Сравнение между медианите на IL-8 в ликвор и серум по групи

IL-10 [pg/ml]

p=0.000

p=0.285
p=0.045

p=0.214

Фиг. 21. Сравнение между медианите на IL-10 в ликвор и серум по групи
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IL-12(p40) [pg/ml]

p=0.011

p=0.001

p=0.007

p=0.023

Фиг. 22. Сравнение между медианите на IL-12(p40) в ликвор и серум по групи

TNF-α [pg/ml]

p=0.001

p=0.139

p=0.286

p=0.225

Фиг. 23. Сравнение между медианите на TNF-α в ликвор и серум по групи

Обработката на данните посредством Kruskal-Wallis теста показва, че средните
рангове на IL-6 се различават между изследваните групи както в ликвор (W=24.38;
p=0.000), така и в серум (W=24.47; p=0.000). Статистически достоверни различия
са установени в ликвор между ЕУБН и ЕУВН (W=22.30; p=0.033), ЕУБН и ЕНУН
(W=21.87; p=0.005), а също така и при сравнение на ЕУБН и КГ (W=38.94; p=0.000)
– фиг. 24. При ЕУБН се откриха достоверни различия в серумния IL-6 както спрямо
групата на ЕУВН (Z=34.39; p=0.000), така и на ЕНУН (Z=27.12; p=0.000) – фиг. 25.
Подобно на ликворния IL-6, медианата на IL-8 в цереброспиналната течност
също така показва статистически значими разлики между тестваните групи
(W=30.25; p=0.000). Средните рангове на IL-8 в ликвора са значително по-високи
при ЕУБН спрямо ЕНУН (W=30.30; p=0.000) и контролната група (Z=38.35;
p=0.000) – фиг. 26. Не се установяват достоверни различия в медианите на
серумния IL-8 между тестваните групи (W=6.49; p=0.090) – фиг. 27.
IL-10 в ликвор варира значително между тестваните групи (W=20.26; p=0.000).
По-висока медиана се установи в групата на бактериалните невроинфекции както
спрямо ЕНУН (W=22.33; p=0.003), така и по отношение на контролната група
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(W=32.78; p=0.000) – фиг. 28. Подобно на IL-8 средните рангове на IL-10 в серума
не се различават значимо между тестваните групи (W=4.93; p=0.176) – фиг. 29.
Сравняването на медианите по групи за IL-12(p40) в ликвор показа
статистически достоверни разлики (W=30.22; p=0.000). Сигнификантно по-високи
средни рангове на IL-12(p40) в ликвор се наблюдават в групата на ЕУБН спрямо
всички останали групи – ЕУВН (W=38.80; p=0.000), ЕНУН (W=24.17; p=0.001) и
КГ (W=34.40; p=0.000) – фиг. 30. В серумните нива не се откриват значими
различия (W=3.55; p=0.314) – фиг. 31.
Съпоставянето на средните рангове за TNF-α в цереброспиналната течност
установи статистическа достоверност при сравняване на тестваните групи
(W=14.77; p=0.002). Медианата на TNF-α в ликвор е сигнификантно по-висока при
ЕУБН спрямо ЕНУН (W=20.48; p=0.006), а също така и при сравнение на ЕУБН с
КГ (W=25.78; p=0.006) – фиг. 32. В серума, подобно на останалите показатели IL-8,
IL-10, IL-12(p40), не успяхме да установим значими различия в медианите на
TNF-α между наблюдаваните групи (W=4.70; p=0.196) – фиг. 33.
p=0.000

p=0.000

p=0.000

p=0.005
p=0.033

Фиг. 24. Сравнение между медианите на
IL-6 в ликвор по групи

Фиг. 25. Сравнение между медианите
на IL-6 в серум по групи

p=0.000
p=0.000

Фиг. 26. Сравнение между медианите на
IL-8 в ликвор по групи
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Фиг. 27. Сравнение между медианите
на IL-8 в серум по групи

p=0.000
p=0.003

Фиг. 28. Сравнение между медианите на
IL-10 в ликвор по групи

Фиг. 29. Сравнение между медианите
на IL-10 в серум по групи

p=0.000
p=0.001
p=0.000

Фиг. 30. Сравнение между медианите на
IL-12(p40) в ликвор по групи

Фиг. 31. Сравнение между медианите
на IL-12(p40) в серум по групи

p=0.006
p=0.006

Фиг. 32. Сравнение между медианите на
TNF-α в ликвор по групи

Фиг. 33. Сравнение между медианите
на TNF-α в серум по групи
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При анализирането на класическите клинично-лабораторни показатели от
ликвор се регистрираха статистически значими различия между тестваните групи –
брой клетки (W=29.87; p=0.000), количество на общия белтък (W=36.98; p=0.000),
нива на глюкоза (W=25.07; p=0.000) и отношение на глюкозата ликвор/серум
(W=31.33; p=0.000) – фиг. 34-37. Медианата за броя клетки в цереброспиналната
течност е сигнификантно по-висока за ЕУБН спрямо всички останали групи –
ЕУВН (W=31.37; p=0.001), ЕНУН (W=26.05; p=0.000) и КГ (W=39.98; p=0.000).
Същата тенденция се очерта и за количеството на общия белтък при ЕУБН,
съпоставени с останалите наблюдавани групи – ЕУВН (W=45.21; p=0.000), ЕНУН
(W=30.88; p=0.000) и КГ (W=26.50; p=0.007). При сравняването на медианите за
показатели ликворна глюкоза и отношението на глюкозата ликвор/серум, се
установи статистически значима по-ниска медиана за ЕУБН при сравнение с
всички останали групи – ЕУВН (W=-32.74; p=0.000), ЕНУН (W=-28.75; p=0.000),
КГ (W=-26.86; p=0.006) за глюкозата и ЕУВН (W=-41.79; p=0.000), ЕНУН
(W=-27.64; p=0.000), КГ (W=-26.75; p=0.007) за ликвор/серумното отношение на
глюкозата.
p=0.007
p=0.000
p=0.000
p=0.000
p=0.000
p=0.001

Фиг. 34. Сравнение между медианите на
броя клетки в ликвор по групи

Фиг. 35. Сравнение между медианите
на общия белтък в ликвор по групи
p=0.000
p=0.000

p=0.007

p=0.006
p=0.000
p=0.000

Фиг. 36. Сравнение между медианите на
глюкозата в ликвор по групи

Фиг. 37. Сравнение между медианите на
отношението на глюкозата в
ликвор/серум по групи
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При съпоставяне на медианата за серумния CRP между отделните групи се
установиха сигнификантни различия (W=20.09; p=0.000). Наблюдава се
статистически значима по-висока медиана между ЕУБН спрямо всички останали
групи – ЕУВН (W=29.16; p=0.000), ЕНУН (W=28.31; p=0.000) и КГ (W=25.81;
p=0.002) – фиг. 38. При анализирането на резултатите за PCT в серум отново се
регистрира статистическо значимо различие при съпоставяне на изследваните
групи (W=27.27; p=0.000). Сигнификантно по-висока медиана за PCT в серум се
наблюдава за ЕУБН спрямо ЕУВН (W=23.55; p=0.008) и ЕНУН (W=30.73; p=0.000)
– фиг. 39. За разлика от CRP в серум, не се откри значима статистическа
зависимост между ЕУБН и КГ (W=19.37; p=0.116).
p=0.002

p=0.002

p=0.000

p=0.002

p=0.000

Фиг. 38. Сравнение между медианите на
CRP в серум по групи

Фиг. 39. Сравнение между медианите
на PCT в серум по групи

Използвахме построяването на ROC криви и тяхното анализиране, за да
проучим дискриминиращата сила на отделните тествани цитокини в серум и
ликвор за разграничаването на бактериална от вирусна етиология при остри
инфекции, засягащи ЦНС. Синият цвят е използван за представянето на
показателите в ликвор, а червеният – в серум. За индикирането на 50 % се постави
диагонална референтна линия в зелено (фиг. 40-49).

Фиг. 40. ROC крива на IL-6 в ликвор за
допускане на бактериална етиология

Фиг. 41. ROC крива на IL-6 в серум за
допускане на бактериална етиология
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Фиг. 42. ROC крива на IL-8 в ликвор за
допускане на бактериална етиология

Фиг. 43. ROC крива на IL-8 в серум за
допускане на бактериална етиология

Фиг. 44. ROC крива на IL-10 в ликвор
за допускане на бактериална етиология

Фиг. 45. ROC крива на IL-10 в серум за
допускане на бактериална етиология

Фиг. 46. ROC крива на IL-12(p40) в ликвор
за допускане на бактериална етиология
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Фиг. 47. ROC крива на IL-12(p40) в
серум за допускане на бактериална
етиология

Фиг. 48. ROC крива на TNF-α в ликвор за
допускане на бактериална

Фиг. 49. TNF-α в серум за допускане
на бактериална етиология

На табл. 4 са представени получените данни от изчисляването на площта на
зоната под кривата за тестваните цитокини, заедно със стандартната грешка, нивото
на значимост и интервала на доверителност при 95 %. Статистическа достоверност се
откри за IL-6, IL-8, IL-10, IL-12(p40) и TNF-α в ликвор, както и IL-6 и IL-8 в серум.
Отлична дискриминираща сила (AUC>0.9) се изчисли единствено за два от
тестваните цитокини – IL-6 в серум и IL-12(p40) в ликвор.
Табл. 4. Стойности на изчислената площ под получените ROC криви на тестваните
цитокини
Цитокин
AUC1
SE2
p3
95 % CI4
0.769
0.090
0.592
0.945
IL-6 ликвор
0.008
IL-6 серум

0.906

0.049

0.000

0.810

1.000

IL-8 ликвор

0.724

0.092

0.026

0.544

0.905

IL-8 серум

0.745

0.083

0.015

0.582

0.907

IL-10 ликвор

0.735

0.095

0.020

0.548

0.921

IL-10 серум

0.616

0.102

0.252

0.416

0.816

IL-12(p40) ликвор

0.925

0.048

0.000

0.831

1.000

IL-12(p40) серум

0.316

0.091

0.069

0.139

0.494

TNF-α ликвор

0.741

0.085

0.017

0.575

0.908

TNF-α серум

0.546

0.100

0.649

0.350

0.742

1-площ на зоната под ROC кривата; 2-стандартна грешка; 3-значимост; 4-интервал на доверителност.

Построиха се и ROC криви на задължителните клинично-лабораторни
показатели, изследвани в цереброспиналната течност при пациенти с предполагаема
инфекция на ЦНС, за сравнение с резултатите от анализа на цитокините – фиг. 50-53.
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Фиг. 50. ROC крива на WBC в ликвор за
допускане на бактериална етиология

Фиг. 51. ROC крива на общия белтък в
ликвор за допускане на бактериална
етиология

Фиг. 52. ROC крива на глюкоза в
ликвор за допускане на бактериална
етиология

Фиг. 53. ROC крива на отношението
глюкоза ликвор/серум за допускане на
бактериална етиология

Всички стандартни клинично-лабораторни показатели в ликвор показват
статистическа значимост за разграничаване на двете състояния (Табл. 5). При
изчисляването на зоната под ROC кривата отлична дискриминираща сила показаха
общият белтък и глюкозата в ликвор, а също така и отношението между серумната и
ликворна стойност на глюкозата.
Табл. 5. Стойности на изчислената площ под получените ROC криви на задължителните
клинично-лабораторни тестове на ликвор
Показател
AUC1
SE2
p3
95 % CI4
WBC5 ликвор

0.893

0.055

0.000

0.784

1.000

общ белтък ликвор

0.973

0.026

0.000

0.923

1.000

глюкоза ликвор

0.901

0.058

0.000

0.788

1.000

отношение глюкоза ликвор/серум

0.922

0.052

0.000

0.820

1.000

1-площ на зоната под ROC кривата; 2-стандартна грешка; 3-значимост; 4-интервал на доверителност;
5-левкоцити
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Построиха се също така и ROC криви за показателите CRP и PCT в серум при
пациентите от всички тествани групи, за сравнение с резултатите от анализа на
цитокините и задължителните клинико-лабораторни параметри от ликвор – фиг. 54 и
55.

Фиг. 54. ROC крива на CRP в серум
за допускане на бактериална
етиология

Фиг. 55. ROC крива PCT в серум за
допускане на бактериална етиология

В таблица 6 са показани стойностите от извършения ROC анализ за серумните
концентрации на CRP и PCT. Статистическа значимост се откри и за двата
показателя, притежаващи отлична дискриминативна сила.
Табл. 6. Стойности на изчислената площ под получените ROC криви за показателите CRP и
PCT в серум
Показател
AUC1
SE2
p3
95 % CI4
0.048
0.848
1.000
CRP5 серум
0.943
0.000
PCT6 серум

0.819

0.083

0.002

0.656

0.982

1-площ на зоната под ROC кривата; 2-стандартна грешка; 3-значимост; 4-интервал на доверителност;
5-C-реактивен протеин; 6-прокалцитонин

Посредством използването на логистичен регресионен анализ се проучиха
комбинации от тестваните параметри с цел повишаване на AUC. На табл. 7 са
показани получените резултати от отношението ликвор/серум на всички тествани
цитокини. Въпреки че стойностите на AUC от 0.917 за IL-10, IL-12(p40) и TNF-α
показват отлична дискриминираща сила, за тях, както и за останалите от цитокините,
не се установява статистическа достоверност за дискриминирането на бактериална от
вирусна етиология.
Проучиха се също комбинации между задължителните клинично-лабораторни
показатели от ликвор, IL-12(p40) – цитокинът с най-голяма AUC в ликвор, CRP и
PCT. Получените резултати са отразени на таблица 8. Всички тествани комбинации
показаха, че са статистически значими. Най-голяма зона под ROC кривата се установи
за комбинациите IL-12(p40) + CRP серум и IL-12(p40) + CRP + общ белтък
(AUC=0.995). Добавянето на клинико-лабораторния показател общ белтък в ликвор
към комбинацията от IL-12(p40) + CRP серум, не води до промяна на площта на AUC.
Сравняването на получените ROC криви е представено на фиг. 56.
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Табл. 7. Стойности на изчислената площ под получените ROC криви на тестваните цитокини
като отношение ликвор/серум
Показател
AUC1
SE2
p3
95 % CI4
ликвор/серум IL-6
0.583
0.309
0.739
0.000
1.000
ликвор/серум IL-8

0.667

0.204

0.505

0.267

1.000

ликвор/серум IL-10

0.917

0.110

0.096

0.701

1.000

ликвор/серум IL-12(p40)

0.917

0.110

0.096

0.701

1.000

ликвор/серум TNF-α

0.917

0.110

0.096

0.701

1.000

1-площ на зоната под ROC кривата; 2-стандартна грешка; 3-значимост; 4-интервал на доверителност

Табл. 8. Стойности на изчислената площ под получените ROC криви при комбиниране
на показатели
Показател
AUC1
SE2
p3
95 % CI4
Общ белтък в ликвор +
WBC в ликвор
Общ белтък в ликвор +
глюкоза в ликвор
Общ белтък в ликвор + ликвор/серум
глюкоза
WBC в ликвор + Общ белтък в ликвор +
глюкоза в ликвор + ликвор/серум глюкоза
IL-12(p40) в ликвор + WBC в ликвор
IL-12(p40) в ликвор + общ белтък в ликвор

0.861

0.071

0.001

0.722 – 1.000

0.749

0.089

0.025

0.575 – 0.923

0.952

0.035

0.000

0.884 – 1.000

0.842

0.077

0.002

0.691 – 0.993

0.957
0.919

0.035
0.052

0.000
0.000

0.889 – 1.000
0.817 – 1.000

IL-12(p40) в ликвор + глюкоза в ликвор
IL-12(p40) в ликвор + ликвор/серум
глюкоза
IL-12(p40) в ликвор + CRP в серум
IL-12(p40) в ликвор + CRP в серум +
общ белтък в ликвор
CRP в серум + WBC в ликвор
CRP в серум + общ белтък в ликвор
CRP в серум + глюкоза в ликвор

0.890
0.900

0.064
0.062

0.000
0.000

0.765 – 1.000
0.778 – 1.000

0.995
0.995

0.008
0.008

0.000
0.000

0.980 – 1.000
0.980 – 1.000

0.919
0.947
0.938

0.055
0.044
0.052

0.000
0.000
0.000

0.811 – 1.000
0.861 – 1.000
0.835 – 1.000

CRP в серум + ликвор/серум глюкоза
CRP в серум + WBC в ликвор + общ
белтък в ликвор + глюкоза в ликвор +
ликвор/серум глюкоза
IL-12(p40) ликвор + PCT серум
PCT в серум + WBC в ликвор
PCT в серум + общ белтък в ликвор

0.943
0.909

0.048
0.061

0.000
0.000

0.848 – 1.000
0.790 – 1.000

0.888
0.869
0.914

0.048
0.069
0.082

0.000
0.001
0.000

0.795 – 0.982
0.733 – 1.000
0.754 – 1.000

PCT в серум + глюкоза в ликвор

0.888

0.084

0.001

0.724 – 1.000

PCT в серум + ликвор/серум глюкоза

0.920

0.077

0.000

0.769 – 1.000

CRP в серум + PCT в серум

0.929

0.053

0.000

0.826 – 1.000

1-площ на зоната под ROC кривата; 2-стандартна грешка; 3-значимост; 4-интервал на доверителност
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Фиг. 56. Сравняване на ROC при комбиниране на IL-12(p40) със задължителните
клинико-лабораторни показатели.
Оптималните стойности за отграничаване на бактериална от вирусна етиология
се изчислиха само за тези показатели, имащи отлична дискриминираща сила
(AUC>0.9). Резултатите са отразени на таблица 9.
Табл. 9. Дискриминираща стойност на някои показатели
Дискриминираща
стойност

Sen1

Spe2

IL-6 серум [pg/ml]

20.6

81 %

85.7 %

IL-12(p40) ликвор [pg/ml]

71.8

95.2 %

85.7 %

общ белтък ликвор [g/l]

1.1

95.2 %

92.9 %

глюкоза ликвор[mmol/l]

< 2.85

81 %

100 %

глюкоза ликвор/серум

< 0.48

90.5 %

100 %

PCT серум [ng/ml]

77.3
37
0.25

89.5 %
94.4 %
83.3 %

100 %
81.8 %
72.7 %

IL-12(p40)ликвор+CRP серум

144

100 %

90.9 %

Показател

CRP серум [mg/l]

1-чувствителност; 2-специфичност

С помощта на корелационен анализ е изследвана зависимостта в наблюдаваните
групи между тестваните цитокини в цереброспиналната течност и задължителните
клинично-лабораторни показатели от ликвор (WBC, общ белтък, глюкоза,
отношението глюкоза ликвор/серум), а също така и спрямо серумните стойности на
CRP и PCT. При пациентите от групата на ЕУБН се намери отрицателна
корелационна зависимост между ликворните стойности на IL-10 и глюкозата
(rs= - 0.643; p=0.002), както и между IL-10 и отношението на глюкозата ликвор/серум
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(rs= - 0.520; p=0.016). Силата на тази корелация и при двата показателя е умерена.
Регистрира се още и отрицателна асоциация между TNF-α в ликвор и концентрацията
на глюкоза в ликвор (rs= - 0.539; p=0.012), отново умерена по сила.
В групата на ЕУВН се установи статистически достоверна положителна
корелационна зависимост на ликворния IL-6 (rs= 0.601; p=0.023) и IL-8 (rs=0.582;
p=0.029) спрямо броя на клетките в ликвор. Силата на тази асоциация и за двата
интерлевкина е умерена. За IL-8 се откри още умерена по сила положителна
корелация и спрямо отношението на глюкозата в ликвор и серум (rs=0.555; p=0.040).
В КГ се разкри силна положителна корелационна зависимост между IL-6 с
ликворната глюкоза (rs=0.610; p=0.027).
Между останалите клинично-лабораторни показатели и цитокини в ликвор не се
доказа статистически значима корелационна зависимост в наблюдаваните групи. Не
се откри такава и между цитокините в цереброспиналната течност и серумните нива
на CRP и PCT. Въпреки това се откриха корелационни зависимости между серумните
стойности на изследваните цитокини и тези два показателя. В групата на ЕУБН се
установи умерена положителна корелационна зависимост между серумните IL-6 и
CRP (rs=561; p=0.012), серумните IL-10 и PCT (rs=0.524; p=0.018), серумните
IL-12(p40) и PCT (rs=0.497; p=0.026). За ЕУВН се регистрира умерена по сила,
положителна корелационна връзка между серумните IL-6 и PCT (rs=0.580; p=0.038),
серумните IL-10 и PCT ( rs=0.689; p=0.009). Единствено в групата на ЕНУН се
наблюдава умерена по сила корелация на серумните цитокини IL-6, IL-10 и IL-12(p40)
едновременно с CRP и PCT в серум: IL-6 спрямо CRP (rs=0.459; p=0.021) и PCT
(rs=0.676; p=0.000); IL-10 спрямо CRP (rs=0.445; p=0.026) и PCT (rs=0.609; p=0.000);
IL-12(p40) спрямо CRP (rs=0.446; p=0.025) и PCT (rs=0.459; p=0.011). В контролната
група пациенти не се регистрираха корелационни зависимости между тестваните
параметри. Не се откриха корелационни зависимости за IL-8 и TNF-α спрямо CRP и
PCT в нито една от изследваните групи.
Приложен бе и корелационен анализ за търсене на зависимост между тестваните
про- и антиинфламаторни медиатори по групи. Откри се положителна зависимост
между IL-6 и IL-8, като силата на асоциацията варира в различните групи – при
пациентите с вирусни инфекции тя е много силна (rs=0.924; p=0.000), при ЕУБН
силна (rs=0.768; p=0.000), а при КГ умерена (rs=0.582; p=0.037). При ЕНУН не се
забеляза статистически достоверна корелация между тези два интерлевкина.
При пациентите с бактериална невроинфекция IL-10 показа умерена по сила
положителна зависимост спрямо IL-8 (rs=0.468; p=0.032), a IL-12(p40) корелира също
умерено с IL-6, като посоката на тази асоциация е отново положителна (rs=0.469;
p=0.032). В същата група се установи и статистически сигнификантна силна
положителна корелационна зависимост на TNF-α спрямо цитокините IL-8 (rs=0.608;
p=0.003) и IL-10 (rs=0.756; p=0.000), както и умерена по сила асоциация с IL-12(p40)
(rs=0.589; p=0.005).
В проучването не се установиха други достоверни корелационни зависимости по
групи между изследваните цитокини.
В групата на ЕУВН се установи статистически достоверна положителна
зависимост на IL-10 спрямо IL-6 и IL-8 – асоциацията между IL-10 и IL-6 е силна
(rs=0.652; p=0.012), докато между IL-10 и IL-8 е умерена (rs=0.540; p=0.046).
КМБ разполага със свойството селективно да пропуска някои про-инфламаторни
медиатори като IL-6 и TNF-α. От друга страна, бактериалите патогени, например
S. pneumoniae, водят до нарушаване интегритета на КМБ и повишаване на нейната
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пропускливост – явление, което още повече усложнява хода на заболяването (Yau B.
et al., 2018). Поради способността на тестваните цитокини да преминават през КМБ,
интактна или с нарушена цялост, за целите на проучването беше от съществено
значение паралелното измерване на техните концентрации в серум и ликвор. По този
начин можеше да се оцени дали завишените нива на медиаторите на възпалението в
ликвора са повлияни от серумните или са образувани in situ.
Сигнификантно повишените концентрации на проинфламаторните медиатори
IL-6 и IL-8 в цереброспиналната течност спрямо серума на пациентите от всички
тествани групи, с изключение на контролната група, доказват техния интратекален
синтез. Наблюдението подкрепя и тяхната роля като значим маркер на възпаление в
ЦНС. Това потвърждаваме и от проведения корелационен анализ, от който става
видно, че концентрациите на двете молекули корелират положително една спрямо
друга в ликвор при пациентите от групите ЕУБН (rs=0.768; p=0.000) и ЕУВН
(rs=0.924; p=0.000). Установена е и положителна корелационна зависимост, умерена
по сила, между тези показатели и в контролната група (rs=0.582; p=0.037). Тази
зависимост би могла да се дължи и на други патологични процеси, засягащи ЦНС,
различни от инфекция, които са свързани с повишаването на концентрациите на тези
молекули в компартмънта на ЦНС, тъй като пациентите в изследваната КГ не са
клинично здрави лица. Известни са някои неинфекциозни причини, водещи до
увеличението на техните нива в ликвор като например невролупус (Yoshio T. et al.,
2016).
Наблюдаваната тенденция за повишаване на нивата на цитокините в ЦНС при
пациенти с бактериални инфекции на ЦНС е в съответствие и с други проучвания
върху проблема. Pinto V. et al. докладват повишаване на концентрациите на IL-6 и
IL-8 в ликвор при пациенти с бактериален менингит спрямо такива с асептичен
менингит и контролна група (Pinto V. et al., 2011). Мета-анализ, проведен от Rong Y.,
целящ да обобщи научните публикации относно диагностичния потенциал на IL-6 и
IL-8 в диагностиката на пациенти с остри инфекции на ЦНС, показва, че
комбинираната зона под ROC кривата за IL-6 e 0.970, докато за IL-8 – 0.930 (Rong Y.
et al., 2015). Въпреки значително по-малките стойности на тези показатели, които се
калкулираха в нашето проучване, резултатите от екипа на Rong Y. потвърждават
наблюдаваната в дисертационния труд тенденция IL-6 да е по-точен биомаркер
спрямо IL-8. Изчислената от нас площ под ROC кривата за IL-8 (0.724), въпреки че е
по-ниска от цитираната в мета-анализа, се доближава до резултатите на други автори
като Hussien M. – 0.774 и Zhang G. – 0.771 (Hussien M. et al., 2011; Zhang G. et al.,
2019). От друга страна, Srinivasan L. и сътрудници докладват по-голяма зона за този
интерлевкин – 0.890, а също така и твърдят, че IL-6 и IL-10 от ликвор имат най-голям
дискриминативен потенциал (Srinivasan L. et al., 2016). Това не се потвърждава от
нашето изследване, защото при конструирането на ROC кривите и изчисляването на
AUC за тези цитокини, ние откриваме най-голяма площ за ликворния IL-12(p40),
следван от TNF-α, но не и за ликворния IL-6.
В изследване на Kornelisse R. върху ролята на IL-12 и IFN-ɣ при пациенти с
бактериален менингит се установява, че между пациентите с бактериален менингит и
контролите няма разлика в ликворните концентрации на биологично активния
IL-12(p70), но такива се наблюдават за бета-субединицата му (p40), като в
контролната група тези стойности са били дори под лимита на теста (Kornelisse R. еt
al., 1996). В настоящето изследване ние имахме възможността да изследваме не
биологично активния IL-12(p70), a единствено бета-субединицата (p40). Нашите
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резултати показват съвпадение с проучването на Kornelisse R., защото ние
установихме същата тенденция за IL-12(p40). В изследване на Russel T. et al., въпреки
че е фокусирано върху респираторната система, се установява, че не биологично
активният IL-12, а неговата бета суб-единица (p40) като димер, се асоциира с
левкоцитната миграция (Russel T. et al., 2003). Същият механизъм е много вероятно да
действа и в интратекалното пространство, и да е отговорен за плеоцитозата в ликвора
при пациенти с невроинфекции, независимо че ние не установихме сигнификантна
корелационна зависимост между IL-12(p40) и броя на клетките в ликвор. В научното
пространство многобройни публикации показват, че наличието на остър менингит
може да не е съпроводено с повишаването на броя на клетките. Например, поради
това, че ентеровирусният менингит е най-честото проявление на невроинфекция, а
при до 15 % от тези пациенти може да се наблюдава отсъствие на плеоцитоза в
ликвора, считаме, че въпреки доближаващата се до 0.900 площ на зоната под кривата,
броят на клетките може не е достатъчно надежден показател за дискриминиране.
Сравнително изследване на Santotoribio J. и колектив върху серумните и
ликворни стойности на CRP показва, че единствено стойностите на показателя в
серум имат висока диагностична стойност с AUC of 0.926, но не и тези в ликвор
(Santotoribio J. et al., 2015). Изчислената в настоящия дисертационен труд площ под
ROC кривата за този показател в серум е дори по-голяма (0.943). Ние проучихме
ролята на комбинираното изследване на IL-12(p40) с други параметри, с цел
повишаване на дискриминативната им сила. Установихме, че при комбинацията от
IL-12(p40) в ликвор със серумния CRP площта под ROC кривата може да бъде
повишена до 0.995 (p=0.000; CI=0.980-1.000). От направената литературна справка в
електронните бази данни не открихме друго проучване, в което да е предложена тази
комбинация с цел дискриминиране на бактериалните от вирусните инфекции на ЦНС.
Изчислената от нас най-добра дискриминираща абсолютна стойност от сбора на двата
показателя е 144 (Sen=100 %; Spe=90.9%).
В проучване на Schwarz S. et al. се потвърждава наблюдаваната в нашето
изследване тенденция за статистически значими по-високи нива за серумния PCT и
CRP, както и за броя на клетките, белтъка и глюкозата в ликвор при пациенти с
бактериални невроинфекции спрямо небактериални невроинфекции (Schwarz S. et al.,
2000). В проучване на Jareb M. върху пациенти с бактериални инфекции на ЦНС се
установява по-висока медиана за серумния PCT при тези пациенти (6.45 ng/ml; 0.25 –
43.76 ng/ml), спрямо нашите резултати за групата на пациентите с бактериална
невроинфекция – 2.47 ng/ml; 0.05-17.06 ng/ml (Jareb M., 2001). Екипът на проучването
съобщава още и за по-висока медиана в групата на вирусните невроинфекции
(0.27 ng/ml; 0.05 – 0.44 ng/ml) от получените данни в дисертационния труд
(0.11 ng/ml; 0.05 – 0.84 ng/ml).

4.5. Резултати по задача 5 – изготвяне на оптимизиран диагностичен алгоритъм за

подпомагане на бързата етиологична диагностика при пациенти с остри инфекции на
ЦНС;
Предложеният примерен алгоритъм за оптимизиране на бързата етиологична
диагностика при пациенти с остри невроинфекции следва да започва с ДМ (фиг. 57).
Това е най-бързият метод за изпълнение, със специфичност 48 %. Освен това, в найголям процент се очаква да открие S. pneumoniae, който е и сред водещите
причинители на невроинфекции в Пловдивски регион. По-този начин може да се
получи бърз етиологичен резултат при голяма част от пациентите. При клинични
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материали от високорискови отделения, където се подозират нозокомиални патогени
или при предварително третиране на пациента с антибиотични средства, се очаква повероятен негативен резултат. Въпреки идентичната установена чувствителност на
ЛАТ с ДМ, се предлага използването на ЛАТ и/или mPCR. При положителен резултат
от ДМ за пневмококи се предлага да отпадне необходимостта от провеждане на ЛАТ
или mPCR. Също така се предлага при отрицателна ДМ, но положителен ЛАТ, да
отпадне необходимостта от провеждане на mPCR, поради съвпадението в етиологията
между сравнените методи.

Фиг. 57. Примерен диагностичен алгоритъм за етиологична диагностика при пациенти с
остри инфекции на ЦНС

ДМ-директна микроскопия; ЛАТ-латекс-аглутинационен тест; mPCR-мултиплексна полимеразна
верижна реакция; РК-рахикултивиране

В настоящото проучване се доказаха патогени в 30.4 %, които не са в спектъра на
ЛАТ и 21.7 % в този на използвания mPCR. Поради тези ограничения отрицателният
резултат от тези тестове не изключва възможността за наличие на бактериален
етиологичен причинител и необходимостта от последващо РК на материалите. При
неубедителни данни от анамнезата, клиничната картина и параклиничните
изследвания за насочване към етиологията, както и при наличие на отрицателни бързи
тестове, се предлага съчетаното изследване на IL-12(p40) от ликвор и CRP от серум.
При абсолютна стойност при събиране на двата биомаркера над 144, се предлага
започване на емпирична антибиотична терапия поради вероятността за наличие на
бактериална невроинфекция с неясна етиология. При стойности под 144 се
препоръчва изчакване на започването на антибиотична терапия при съобразяване с
клиничното състояние на пациентите, наличните рискови фактори и данните от
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анамнезата. Комбинираният показател следва да не изключва последващото РК на
цереброспинална течност. Също така, изследването на тези два биомаркера в
комбинация, би могло да спомогне за изясняването на ролята на някои изолати, като
например CoNS, в етиологията на острите инфекции на ЦНС.

5. ИЗВОДИ
1. В Пловдивски регион при невроинфекции преобладават Gram (+) бактериални
изолати, като най-често се доказват CoNS (с несигурна етиологична роля) в
23.2 % и S. pneumoniae в 17.5 %. При S. pneumoniae се откриват неваксинални
щамове в 78.9 % от серотипираните патогени като серотип 3 и 19А преобладават
в по 21.1 %. Трети по честота изолат от ликвор е L. monocytogenes (8.1 %) – факт,
налагащ мониториране на заболяемостта;
2. Микотичните изолати са значително по-редки от бактериалните (7.1 %).
Гъбичките от род Candida и род Cryptococcus са представени по равно (3.3 %).
Нарастващо значение имат non-albicans видовете, съставляващи 71.4 % от всички
изолати от род Candida. При лица с HIV (+) статус като причинители на
невроинфекции се очертават C. neoformans и M. tuberculosis;
3. Водещи причинители на вирусни инфекции на ЦНС са ентеровирусите, с
предполагаемо преобладаване на ECHO 6, следвани от херпесните вируси;
4. Пневмококовите изолати се наблюдават в ранна детска възраст и след 40-те
години, като по-често се изолират при деца от мъжки пол и предимно женски пол
с напредване на възрастта. При листериозните менинго-енцефалити се установява
по-късно засягане на пациентите, като при лица под 30-те години не се изолира
този микроорганизъм. С увеличаването на възрастовия интервал се регистрира
по-честото засягане на жените от L. monocytogenes. Децата до 4 г. възраст се
очертават като най-уязвимата група за възникване на остри невроинфекции, тъй
като при тях се доказаха както най-голям брой патогени от ликвор, съставляващи
20.5 % от всички изолати, така и микроорганизми с най-голямо етиологично
разнообразие;
5. Невирусните изолати от ликвор при невроинфекции, независимо от етиологията,
са относително равномерно разпределени през отделните сезони. Есенно-зимната
сезонност е застъпена при някои патогени като N. meningitidis, докато пролетнолятната при CoNS и SVG;
6. При пневмококи пеницилиновата резистентност достига 23 %. MRSA щамовете
са застъпени в 8 %. Запазена е чувствителността на Gram (+) микроорганизми към
гликопептиди и линезолид. Сред всички Gram (-) микроорганизми от разред
Enterobacterales се установяват ESBLs продуценти, като това е най-силно
застъпено при K. pneumoniae (70 %), което прави включването на
третогенерационни цефалоспорини към емпиричната терапия неефективно.
A. baumannii и P. aeruginosa са мултирезистентни със съхранена чувствителност
към колистин;
7. Чрез използването на мултиплексен PCR, в рамките на часове, значително се
повишава относителният дял на доказания етиологичен причинител на остри
инфекции на ЦНС както с бактериална, така и с вирусна етиология;
8. Концентрациите на тестваните цитокини, CRP и PCT показват различия между
пациентите с остри вирусни и бактериални инфекции на ЦНС. Те са значително
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по-високи при бактериални невроинфекции. Не се откриват различия между
отделните бактериални патогени, но се регистрира разлика в цитокиновите нива
между ентеровируси и HHV-6;
9. Най-висока дискриминираща сила сред изследваните цитокини в серум и ликвор
се очертава при IL-12(p40) в ликвор. IL-12(p40) е единственият цитокин, при
който се откриват повишени нива в ликвор спрямо серум само при бактериални
невроинфекции. Като самостоятелен показател, IL-12(p40) показва по-висок
диференциращ потенциал от броя на клетките в ликвор, глюкозата и отношението
на глюкозата в ликвор и серум, но е с по-слаб дискриминативен потенциал от
белтъка в ликвор. Въпреки това комбинирането на показателя със серумния CRP
се асоциира с най-висока дискриминативна сила сред всички показатели като
самостоятелни биомаркери или в комбинация, с оптимална дискриминираща
абсолютна стойност от показателите 144 (Sen=100 %; Spe=90.9 %);
10. Като самостоятелен показател, PCT в серум няма по-висока дискриминативна
сила спрямо класическите клинично-лабораторни показатели от ликвор, а също
така и спрямо серумния CRP. Най-добрата отграничаваща стойност е 0.25 ng/ml
(Sen=83.3 %; Spe=72.7 %). Комбинирането на PCT и CRP може значително да
повиши общия диференциращ потенциал на тези показатели.
6. ПРИНОСИ
6.1. Приноси с предимно научно-теоретичен характер
6.1.1. С оригинален характер
1. На клиничен материал от 114 пациенти е установена за пръв път в страната
по-високата диагностична стойност на мултиплексен PCR за бързата
етиологична диагностика при пациенти с остри инфекции на ЦНС в сравнение
с директно микроскопското изследване, латекс-аглутинационния тест и
рахикултивирането;
2. За пръв път у нас е проведено проучване върху дискриминиращата роля на
някои цитокини за отграничаване на бактериална от вирусна етиология при
пациенти с остри инфекции на ЦНС;
3. За пръв път в страната се проучва дискриминиращата роля на CRP и PCT в
етиологията при пациенти с остра невроинфекция като самостоятелни
биомаркери или в комбинация с други показатели;
4. Предлага се съчетаното изследване на ликворния IL-12(p40) и серумния CRP,
което по литературни данни няма свой аналог за дискриминирането на
бактериалните и вирусни невроинфекции.
6.1.2. С потвърдителен характер
1. При изследването на 80 случая е потвърдена дискриминиращата роля на
цитокини за отграничаване на бактериална етиология при пациенти с остри
инфекции на ЦНС;
2. При изследването на 80 случая се потвърди ролята на отклоненията в
класическите клинично-лабораторни показатели от ликвор за диагностиката на
пациенти с остри инфекции на ЦНС.
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6.2. Приноси с предимно приложен характер
1. Внедряване на мултиплексен PCR в бързата микробиологична диагностика при
пациенти с остри инфекции на централната нервна система във всички клиники
на УМБАЛ „Св. Георги”;
2. Разработен е фиш-искане, чрез който се заявява изследване на ликвор с
мултиплексен PCR при пациенти с остри невроинфекции;
3. Предложен е практичен алгоритъм за оптимизиране на диагностичния процес
за установяването на етиологията при остри инфекции на ЦНС.
7. СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ, НАУЧНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ,
ПРОЕКТИТЕ И ПРОВЕДЕНИТЕ ОБУЧЕНИЯ
ПО ТЕМАТА НА НАСТОЯЩИЯ ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
7.1. Публикации в реферирани списания
 Й. Калчев, В. Кирина, М. Мирчева, M. Цолова, Л. Сечанова, В. Левтерова, И.
Симеоновски, М. Стойчева, Т. Кантарджиев и М. Мурджева. Етиологична и
епидемиологична характеристика на невирусни менингити в Пловдивски регион.
Обща медицина 2018;20(2):9-15. (SJR=0.11; Q 4)
 В. Рангелова, А. Кеворкян, Й. Калчев, М. Кръстева, Т. Дерменджиев.
Петгодишно ретроспективно епидемиологично проучване на нозокомиални
инфекции в неонатологично интензивно отделение. Педиатрия. 2018;57(1):47-51.
(SJR=0.1; Q 4)
 Kalchev YI, Lengerova GB, Asif U, Burnusuzov HA, Murdjeva MA. Fatal
chemotherapy-induced combined infection in a Hodgkin’s disease patient: а case
report. Folia Med (Plovdiv) 2019;61(4):620-3. doi: 10.3897/folmed.61.e47811.
(SJR=0.25; Q 3)
 П. Аргирова, Й. Калчев, М. Мурджева, М. Стойчева. Клинико-епидемиологични
характеристики на бактериалния менингит в детска възраст. GP Medic УНГ,
Пулмология, Педиатрия. 2020;1:64-6.
 Kalchev Y, Petkova Ts, Raycheva R, Kabayira B, Deneva T, Murdjeva M. Serum
Procalcitonin Levels in Patients with Acute Central Nervous System Infections. Open
Access Maced J Med Sci. 2020;8(B):1251-1255. https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.
5497. (SJR=0.26; Q 3)
 Y. Kalchev, Ts. Petkova, R. Raycheva, P. Argirova, M. Stoycheva, M. Murdjeva.
Combined testing of cerebrospinal fluid IL-12(p40) and serum C-reactive protein as a
possible discriminator of acute bacterial neuroinfections. Cytokine (под печат).
(SJR=1.09; IF=2.952; Q 2)
7.2. Участие в научни форуми
7.2.1. Научни форуми в страната
 Лазарова Г., М. Мурджева, К. Рачкова, Д. Руканова, Р. Йорданова, Х. Дженева,
В. Кирина, М. Мирчева, Й. Калчев, Л. Сечанова, И. Симеоновски, Т.
Кантарджиев. Микробиологични аспекти на невирусни менингити в две
университетски болници на Южна България. XIV-ти Национален конгрес по
Клинична микробиология и Инфекции, Българска асоциация на микробиолозите
(БАМ), 12-14 май, 2016 г., Парк-хотел Москва, гр. София; (пленарен доклад)
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 Й. Калчев, В. Кирина, Л. Сечанова, М. Мурджева. Серотипово разпределение на
S. pneumoniae сред пациенти с пневмококов менингит в Пловдивска област. XVIти Национален конгрес по Клинична микробиология и Инфекции, Българска
асоциация на микробиолозите (БАМ), 10-12 май, 2018 г., Парк-хотел Москва, гр.
София; (електронен постер)
 М. Мурджева, Й. Калчев, И. Иванов, В. Кирина, Р. Райчева, Т. Кантарджиев.
Генетични маркери на антибиотична резистентност при клинично значими
изолати на Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae. XVI-ти Национален
конгрес по Клинична микробиология и Инфекции, Българска асоциация на
микробиолозите (БАМ), 10-12 май, 2018 г., Парк-хотел Москва, гр. София;
(пленарен доклад)
 Г. Ленгерова, Й. Калчев. Мултиплексен PCR за идентификация на клиничнозначими микроорганизми. Наука и младост, 30.03. – 01.04.2018 г., Медицински
Университет – Пловдив, България; (хартиен постер)
 Г. Ленгерова, Й. Калчев, М. Мурджева. Бързи методи за микробиологична
диагностика на инфекциите. Осма Национална Конференция по спешна
педиатрия, 19-21 октомври, 2018, Пловдив, България; (презентация)
 Yordan Kalchev, Tsetsa Petkova, Petya Argirova, Mariana Stoycheva, Mariana
Murdjeva. Cytokine profile in patients with acute central nervous system infections.
Fifth National Congress of Immunology, 25-28 October 2018, Plovdiv, Bulgaria;
(хартиен постер)
 Й. Калчев, Г. Ленгерова, U. Asif , Х. Бурнусузов, М. Мурджева. Клиничен
случай на тежка комбинирана вирусна и бактериална инфекция при
имунокомпрометиран пациент. XVII-ти Национален конгрес по Клинична
микробиология и Инфекции, Българскa асоциация на микробиолозите (БАМ), 911 май, 2019 г., Парк-хотел Москва, гр. София; (електронен постер)
7.2.2. Научни форуми в чужбина
 Y. Kalchev, V. Kirina, Ts.Petkova, M. Murdjeva. Multiplex PCR in diagnosis of
suspected central nervous system infection. 10th Balkan Congress of Microbiology –
Microbiologia Balkanica 2017, 16-18 November 2017, Park Hotel Moskva, Sofia,
Bulgaria; (хартиен постер)
 Y. Kalchev, M. Murdjeva. 2nd BioFire Syndromic Approach Meeting, 13-15 March
2019, Berlin, Germany;
 Y. Kalchev, V. Kirina, L. Setchanova, V. Levterova, I. Simeonovski, M. Murdjeva.
Etiology of acute non-viral central nervous system infections in Plovdiv region,
Bulgaria. 10th South-East European Conference On Chemotherapy, Infections And
Cancer, 17-20 October 2019, Budva, Montenegro; (хартиен постер)
 Petrova A., Y. Kalchev, M. Murdjeva. Carbapenem resistant Enterobacterales from
University hospital "Saint George", Plovdiv - a retrospective analysis. 10th South-East
European Conference On Chemotherapy, Infections And Cancer, 17-20 October 2019,
Budva, Montenegro; (хартиен постер)
 Y. Kalchev, R. Dimitrova, M. Murdjeva. Serum procalcitonin levels in patients with
acute central nervous system infections – a pilot study. 11th Balkan Congress of
Microbiology – Microbiologia Balkanica, 21 – 23 November 2019, Tirana, Albania.
(електронен постер)
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7.3. Участия в научни проекти
 Вътреуниверситетски
проект
СДП-9/2017
г.,
„Микробиологични
имунологични подходи за бърза диагностика на остри менингити
менингоенцефалити“ – водещ изследовател.

и
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7.4. Преминати обучения
7.4.1. В страната
 Обучение за работа с автоматизирана система за PCR – FilmArray, BioFire
Diagnostics, 07.10.2016 г., „Биомедика България“;
 Молекулярни методи за диагностика на причинители на бактериалните
менингити, Българска Асоциация на Микробиолозите (БАМ), 01.12. – 02.12.2016
г., София, България;
 Молекулярни методи за диагностика и маркиране в микробиологията, 28.01. –
01.02.2019 г., Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ),
София, България.
7.4.2. В чужбина
 Control of Multi-drug Resistant Micro-organisms in Health Care Setting, European
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 05.09. – 07.09.2017, Stockholm,
Sweden;
 Acute Bacterial CNS Infections of the Brain, European Society of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), 11.10. – 13.10.2018, Munich,
Germany;
 Third Encephalitis Course, European Society of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases (ESCMID), 26.06. – 28.06.2019, Grenoble, France;
 Global Health: Vector-borne Diseases, Institute Pasteur Seminar, Open Medical
Institute, The American Austrian Foundation, 03.09. – 08.09.2019, Salzburg, Austria.
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