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Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет за мен е удоволствие да Ви привет-
ствам с добре дошли на  Юбилейната научна  конференция „10 години Българска 
асоциация по клинична имунология“.

Началото на съвместната ни дейност като организация бе поставено в не-
далечната 2005 година, а първата научна конференция по клинична имунология, 
организирана от БАКИ, се проведе още на следващата година. Всъщност в наша-
та страна имунологията като наука и практика започва развитието си значително 
по-отдавна, но създаването на сдружението обедини и подпомогна имунолозите в 
постигане на общите им цели и задачи. Клиничната имунология беше разпозната 
и се утвърди като основна медицинска специалност с непрекъснато издигаща се  
роля и значение в медицината.

В този научен форум се предвижда да вземат участие както специалисти в об-
ластта на фундаменталната и клиничната имунология, така и колеги от други свър-
зани специалности – инфекционисти, педиатри, ревматолози, трансплантолози, 
хематолози, клинични микробиолози, онколози и други. Програмата е фокусирана 
върху значими и съвременни направления в имунологията – автоимунитет, инфек-
циозен имунитет, имуноонкология, първични имунни дефицити, репродуктивна иму-
нология, трансплантация на стволови клетки. Целта е да споделим постигнатото 
в областта на имунологичната наука и практика през изминалото десетилетие, да 
актуализираме познанията си, да вдъхновим нови идеи и научни проекти, да сти-
мулираме сътрудничеството между имунолозите и други медицински специалисти.

Важна задача за нас е и да създадем условия и атмосфера, в която взаимо-
действието играе централна и ключова роля за всички участници в конференция-
та. Тук е и мястото, където фирмите представят съвременните достижения в тех-
нологиите, диагностиката и лечението, както и бъдещите насоки за развитието на 
терапевтичните и диагностичните подходи при имуномедиираните заболявания.

Надяваме се, че интересната научна и социална програма на конференция-
та ще даде професионална удовлетвореност, ще стимулира креативен обмен на 
идеи и ще остави незабравими спомени у всеки от вас.

Добре дошли!

От името на Организационния комитет
проф. д-р Елисавета Наумова, дмн

Председател на БАКИ
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СЕСИЯ 1 
ПЪРВИЧНИ ИМУНОДЕФИЦИТИ/J PROJECT MEETING

НАПРЕДЪК В ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЪРВИЧНИТЕ ИМУННИ 
ДЕФИЦИТИ & ИМУНОДИСРЕГУЛАЦИИ 

A. Кант, Англия

КЛИНИЧЕН ПОДХОД ПРИ ДЕЦА 
С ПЪРВИЧЕН ИМУНЕН ДЕФИЦИТ 

П. Переновска
Клиника по детски болести, УМБАЛ „Александровска“, 

Медицински университет – София

СУБСТИТУИРАЩА ТЕРАПИЯ СЪС СУБКУТАНЕН ИМУНОГЛОБУЛИН 
ПРИ ДЕЦА С ПЪРВИЧЕН ХУМОРАЛЕН ИМУНЕН ДЕФИЦИТ 

Мария Спасова1, Хасан Бурнусузов1, Неофит Спасов1, Мариана Мурджева2, 
Ангелина Стоянова1, Иван Мумджиев1, Мирослава Бошева1, Елисавета 

Наумова3, Т. Шмилев
1Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“, Медицински университет – 

Пловдив и УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив
2Катедра „Микробиология и имунология“, Медицински университет – Пловдив 

и УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив
3Клиника по клинична имунология, УМБАЛ „ Александровска“ – София

Цел: Да се проучи ретроспективно ефикасността и безопасността на субсти-
туираща терапия със субкутанен имуноглобулин при деца с първичен хуморален 
имунен дефицит, сравнена с интравенозна заместителна терапия.

Материал и методи: Обхванати са 8 деца с първичен хуморален имунен 
дефицит за периода 2013–2016 г., диагностицирани, лекувани и проследени в Он-
кохематологично отделение на Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“, МУ 
– Пловдив. Субституиращата терапия е провеждана ежеседмично с Gammanorm 
в кумулативна месечна доза 0.4 g/kg т.т. 

Резултати: Провеждано е обучение на родителите в рамките на 2 до 3 визити 
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в центъра. Приложени са общо 636 инфузии в домашни условия. Поносимостта 
към препарата е отлична при всички случаи. Отчетена е честота на инфекциоз-
ните епизоди: 2.15/дете/год. Постигнати са trough-нива 6.89 g/l. Незадоволителни 
trough-нива са отчетени при 2 от децата – при първото поради честота на инфузи-
ите 3 х месечно, а при второто – поради субдозиране, съобразено с лекарствената 
форма.

Заключение: Регулярната субституция със субкутанен имуноглобулин при 
деца с първични имунни дуфицити е добре поносима, безопасно приложима в 
домашни условия и ефективно превантира инфекциозните усложнения на забо-
ляването.

ЧОВЕШКИ ИМУНОГЛОБУЛИНОВИ ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ 
НА ПАЦИЕНТИ С ИМУННИ ДЕФИЦИТИ – ТРИГОДИШЕН ОПИТ

Е. Наумова1, Н. Гешева1, Сн. Михайлова1, С. Лесичкова1, М. Балева1, 
Г. Николова1, А. Темелков2, Г. Петрова3, П. Переновска3.

1Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки; 2КАИЛ III; 
3Клиника по детски болести, УМБАЛ „Александровска“, 

Медицински университет – София

Значителна част от първичните имунни дефицити (ПИД) и състояния, свърза-
ни с имунни нарушения, изискват прилагане на човешки имуноглобулинови препа-
рати с оглед субституция и имунорегулация.

Целта на това изследване е да се оценят резултатите от интравенозната/под-
кожна имуноглобулинова терапия при пациенти с ПИД (главно общ вариабилен 
имунен дефицит – CVID) за период от 3 години с оглед изготвяне на клинични на-
соки за комплексно лечение на болните.

Анализирани са 19 пациенти (средна възраст 37.6 години, 9 мъже, 10 жени) 
с период на проследяване от 2013 до 2016 година. Шест пациенти, бяха включени 
в терапевтичните схеми през последната една година. Клиничната изява беше 
хетерогенна, като доминираха инфекциите на дихателната система, следвани от 
бронхиектазна болест, синузити и спленомегалия. При пациентите първоначално 
се приложиха интравенозни имуноглобулини за различен период от време в зави-
симост от имунния отговор и честотата на инфекциозните усложнения, а по-късно 
се премина на подкожна форма. При двама пациенти терапията се преустанови 
поради тежки странични реакции. Дозата на препаратите при различните болни 
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беше индивидуалзирана с вариации между 400 и 780 мг/кг/месец. По време на 
лечението се отчете средно повишаване нивото на ИгГ от 1.45 до 8.55 г/л (макси-
мално измерени стойности от 13.3 г/л). При пациентите с CVID средният годишен 
брой инфекции, изискващи използването на антибиотик намаляха от 7.2 на 2.1 
на пациент. При трима пациенти с CVID и бронхиектазии клиничното подобрение 
флуктуираше в зависимост от обострянето на белодробната симптоматика. При 
пациенти с ПИД и съпътстващи заболявания (тромбоцитопения/перикардит) беше 
наблюдавано и подобряване на придружаващата патология.

Въз основа на нашия опит можем да обобщим, че терапията с човешки иму-
ноглобулинови препарати ефективно предотврати/облекчи симптомите и проти-
чането на инфекциите при 74% от пациентите с ПИД. Лекуваните пациенти има-
ха много добри нива на серумния ИгГ, като се намали значително използването 
на антибиотици. Дозата на имуноглобулините, необходима за безсимптомното 
поддържане на пациентите, варираше и беше строго индивидуализирана. Други 
фактори, като сътрудничество, наличие на хронични усложнения, нежелани ле-
карствени реакции и т.н., могат да повлияят успеха от лечението. При пациенти 
без оптимален клиничен отговор е приложим допълнителен терапевтичен подход.

DI GEORGE СИНДРОМ ПРЕЗ ПОГЛЕДА 
НА ДЕТСКИЯ КАРДИОЛОГ

Анна Кънева1, Георги Христов1,2 
1Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична болница – София

2 Great Ormond Street Hospital, London – UK

22q11.2 делеция синдром, най-честият микроделеционен синдром, обединява 
група генетични заболявания, най-известно от които е синдромът на Ди Джордж. За-
боляването се характеризира с дисморфични стигми, засягане на сърдечно-съдова 
и имунна система, назофаринкс, нервно-психично развитие и разнообразни екстра-
кардиални прояви. Представен е обзор на типичните вродени сърдечни малформа-
ции (ВСМ) при 22q11.2 делеция синдром, както и типичните извънсърдечни прояви, 
индициращи генетичното изследване в различните възрастови групи. 

Представят се резултатите на 19 случая с генетично доказан синдром в пе-
риода 2004–2007, лекувани в Клиниката по детска кардиология на Националната 
кардиологична болница – първата голяма група пациенти за България. Генетично-
то изследване с FISH метод е извършено в Катедрата по медицинска генетика, МУ 
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– София (7) и в Центъра по човешка генетика в Льовен, Белгия (12). Показание за 
генетичното изследване е липса на тимус в 15 случая. При 13 диагнозата е устано-
вена периоперативно на медианна възраст 2.56 месеца, а при 2 – при предходна 
операция на медианна възраст 2.81 години. При 4 пациенти на медианна възраст 
10.34 години диагнозата е заподозряна по клинични признаци. ВСМ са тетралогия 
на Фало 6 (32%), пулмонална атрезия с междукамерен дефект 5 (26%), прекъсна-
та аортна дъга 4 (21%), междукамерен дефект 4 (21%). Съпътстващи интракар-
диални дефекти има при 13 пациенти. Лицевият дисморфизъм и променена ушна 
мидата са изявени в ранна възраст. Водещи клинични синдроми са хипокалцемия 
при новородени, изоставане в нервно-психичното развитие с нарушения в говора 
при по-големи деца, рецидивиращи инфекции. 

Напредъкът на съвременната генетика позволява ранна и точна диагностика 
на синдрома на Ди Джордж. Поведението и стратифицирането на риска – индиви-
дуален подход от мултидисциплинарен екип.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ С ОБЩ ВАРИАБИЛЕН ИМУНЕН 
ДЕФИЦИТ 

Г. Петрова, Д. Митева, В. Исаев, Е. Наумова, П. Переновска
Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Катедра по педиатрия, 

Медицински университет – София
Клиника по клинична имунология, УМБАЛ „Александровска“, Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология, Медицински университет – София

Характерни за общия вариабилен имунен дефицит (ОВИД) са намалени нива 
на IgG, IgA, и/или IgM, както и намалени до липсващи В-лимфоцити, но не са из-
ключени и различни нарушения в Т-клетките. В сравнение с други имунни дефи-
цити (ИД) ОВИД е най-често срещаният от първичните ИД, засягайки около 1 на 
25 000 души.

Клиничен случай: Момиче на 4 години, с нормално физическо и нервно-пси-
хическо развитие. Рядко боледувало до 3-годишна възраст, когато е хоспитали-
зирано по повод на левостранна пневмония. Осем месеца по-късно е извършена 
частична резекция на левия бял дроб по повод на установена кистозна формация. 
Постоперативно детето е било с ежемесечни епизоди на бронхиална обструкция 
в хода на инфекции, преценявани като „пневмонии“. Неколкократно е установява-
на лимфопения с левкоцитопения. От изследвания имунологичен статус – силно 
понижени стойности на В-лимфоцитите при повишени нива на ИгГ и ИгМ. Детето 
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е хоспитализирано няколкократно в клиниката. По време на една от хоспитали-
заците е със сърбящ обрив по цялото тяло, с оплаквания периодически от болки 
в коленните стави, гранични стойности на ANA, при липса на други специфични 
антитела. След обсъждания и консултации от мултидисциплинарен екип се прие 
диагнозата ОВИД. Пациентката подлежи на редовна заместителна терапия с иму-
ноглобулини.

Субституиращата терапия с имуноглобулинови препарати и приложението 
на антибиотици значително удължават продължителността и качеството на живот 
при пациентите с ОВИД. Целта на лечението е предпазване от инфекции, което 
намалява риска от развитие на хронични изменения. Прогнозата при тези паци-
енти зависи изключително от степента на белодробните увреждания преди диаг-
ностицирането и започването на адекватна терапия.

Случаят се представя по повод на диагностичните търсения за изключване 
на друго белодробно заболяване. Познаването на характерните клинични, рент-
генографски и КАТ особености, както и корелацията им с лабораторните изслед-
вания е необходимо за разграничаването на възможните прояви на паренхимно 
и медиастинално засягане, наблюдавано при пациентите с първичен хуморален 
имунен дефицит.

СЕСИЯ 2
ИНФЕКЦИОЗНА ИМУНОЛОГИЯ

ХРОНИЧНАТА HIV-ИНФЕКЦИЯ И НОВИТЕ ПРИОРИТЕТИ 
НА ИМУНОЛОГИЧНИЯ МОНИТОРИНГ 

Мария Християнова Николова1, Нина Стоянова Янчева2, Марина Мартинова 
Александрова1, Радослава Емилова Грозданова1, Ивайло Иванов Еленков2, 

Марияна Стойчева-Въртигова3, Татяна Червенякова2

1НРЛ по имунология, Национален център по заразни и паразитни болести
2ОППИН, СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ – ЕАД, София

3Инфекциозна клиника, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

Цел: Съвременната антиретровирусна терапия (cART) значително подобри 
преживяемостта на хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС), като промени струк-
турата на HIV-свързаната заболяемост и ролята на имунологичния мониторинг. 
Представени са резултати от лабораторното проследяване на ХЖХС в България 
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през периода 2010–2015 г. и приложението на допълнителни маркери за подобря-
ване ефективността на мониторинга и лечението.

Резултати: През 2015 г. у нас се проследяват 1086 HIV+ лица, от които 824 
получават сАРТ. Над 30% са лекувани по-дълго от 5 г., 47% са над 40-годишни. 
Въпреки вирусологичния успех (>80% за 2 г.) CD4АС oстава нисък при 30%, а CD4/
CD8 – при 62% от лекуваните до 10-ата година). 

Ниският CD4/CD8 индекс след 2 г. cART разграничава „възрастните“ (n=177, 
>40 г.) от „младите“ (n=207, <40 г.) пациенти (0.6vs.0.8; p<0.05) и корелира с по-
вишен AST (R=-0.5, p<0.01), намален Hb (R=0.35, p<0.05) и повишено систолично 
RR (R=0.4, p<0.05).

HCV засяга над 25% от ХЖХС у нас. Възстановяването на CD4АС и CD4/
CD8 след 1 г. cART е забавено значително при пациенти с активна HCV инфекция, 
в сравнение с моноинфектирани (р<0.001 за двете сравнения). Коинфекцията е 
свързана с активация на CD4 T (CD38, CD39), увеличен дял CD39+ регулаторни 
Т (CD39+Treg), потисната секреция на ефекторни (IFNg, IL-2, IL-17) и регулаторни 
(IL-10) цитокини. При 85% от ХЖХС (n=144) се установяват субоптимални нива, 
а при 20% – дефицит на 25(OH)D, асоцииран със забавено възстановяване на 
CD4AC, висок серумен IL-6 и нисък IL-10. 

Заключение: Имунологичният мониторинг остава съществен елемент от ця-
лостната грижа за ХЖХС. Нарастващата средна възраст, повишената честота на 
не-ХИВ свързани и дегенеративни заболявания модифицират ефекта на АРТ и 
налагат използване на допълнителни информативни показатели (CD4/CD8, цито-
кинов профил, Тreg-субпопулации.)

СЪВРЕМЕННИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА КЛИНИЧНАТА 
ИМУНОЛОГИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ 

ПРИ НЯКОИ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

К. Плочев, Г. Попов, Р. Михайлова-Гарнизова, М. Баймакова,
Клиника по инфекциозни болести, Военномедицинска академия – София

Разработеният материал има за цел да обобщи познанията, а от там и необ-
ходимостта от въвеждането в клиничната практика на съвременни имунологични 
методи с цел откриване на промени в макроорганизма на пациенти, боледуващи 
от циркулиращите в нашия географски регион заразни инфекциозни заболявания. 
Необходимо е да подчертаем, че не се касае за прилагане на тестове с цел етиоло-
гично уточняване на диагнозата. Втората ни цел е да приложим чрез механизмите 
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на здравното осигуряване в клиничната практика на информативни, възпроизво-
дими и съвременни имунологични лабораторни тестове, които да подпомогнат не 
само диагнозата, но и компетентното включване на имунотерапевтични средства 
в хода на лечението. В таблицата са представени най-разпространените инфекци-
озни заболявания на територията на Република България за периода 2010–2016 г. 

Нозол. еди-
ница/забо-
ляване

2010 2011 2012 2013 2014 2015 34/2016 Общо

Бактери-
ални ме-
нингити и 
менингоен-
цефалити

55 64 87 80 77 80 63 506

Варицела 19 344 26 969 27 277 37 869 22 423 25 020 24 706 183 608
Вирусни 
менингити и 
менингоен-
цефалити

218 204 451 207 212 161 133 1586

Гастроенте-
рит, ентеро-
колит

18 736 20 091 20 626 19 099 19 193 19 312 12 576 129 633

Дизентерия 
(шигелоза)

506 675 604 325 376 296 166 2948

Йерсиниоза 0 3 9 14 17 5 8 56
Кампило-
бактериоза

1 30 70 88 143 219 128 679

Коклюш 60 47 101 90 57 37 24 416
Колиенте-
рити – еше-
рихиози 
(E.coli)

536 460 347 258 305 332 226 2464

Ку-треска 20 10 24 19 18 19 8 118
Лаймска 
болест

506 587 365 337 354 417 194 2760

Марсилска 
треска

463 405 364 387 335 203 173 2330

Остър виру-
сен хепатит 
АВСD

3192 6427 5773 2559 1323 1762 850 21 886

Салмоне-
лоза

1121 868 691 654 638 895 333 5200
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Скарлатина 2553 2589 3165 4107 3842 4985 3336 24 577
Туларемия 4 1 0 1 1 20 2 29
Ротавиру-
сен гастрое-
нтерит

0 346 1560 1709 1861 1542 1300 8318

Източник: Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), Епидеми-
ологичен бюлетин (2016, 34-та седмица), 26 август 2016; http://www.ncipd.org/index.
php?option=com_biuletin&view=view&month=34&year=2016&lang=bg

В материала са описани на основата на литературни данни кои изследвания 
под формата на панел (алгоритъм) биха били полезни за оценка на настъпилите 
промени в имунната хомеостаза на макроорганизма в хода на острата фаза на 
заболяването. По наше мнение е уместно подобна оценка да се прави и в хода 
на реконвалесценцията (при контролните прегледи) с цел изписване на подходя-
що поддържащо имунолечение и в този етап на болестта. В дискусията авторите 
обсъждат оптималния обем имунологични изследвания, които биха задоволили 
изискването за синхрон между полза и цена. 

ТН17-КЛЕТКИ И ИНФЕКЦИОЗЕН ИМУНИТЕТ 

Мариана Атанасова Мурджева
Катедра „Микробиология и имунология“, Фармацевтичен факултет, 
Медицински университет – Пловдив, и Лаборатория по имунология, 

УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

Три различни субпопулации на T-хелперните (Th) клетки медиират имунитета 
при инфекции – Th1 са отговорни за клетъчните имунни реакции срещу вътрекле-
тъчни бактерии и вируси, Th2 участват в хуморалния имунитет срещу паразити, а ре-
гулаторните Т-клетки (Тregs) контролират възпалителните реакции. Неотдавна нови 
T-хелпери – Th17, бяха открити като мост между вродения и придобития имунитет. 
Те играят важна роля в хомеостазата на лигавиците, особено срещу извънклетъчни 
бактерии, колонизиращи дихателните пътища, кожата и чревния лумен. Тези клетки 
секретират цитокини – интерлевкин-17 (IL-17), IL-17F, IL-22, IL-6 и TNF-алфа. Не е 
изяснено дали Th17-клетките са свързани с осигуряване на протекция при инфек-
ции чрез антимикробни механизми, или причиняват увреждане на тъканите.

Протективната им функция при инфекции се потвърждава от факта, че IL-
17 и IL-22 индуцират производството на антимикробни пептиди (бета-дефензин 
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2, липокалин-2) в червата, белите дробове и кожата. IL-17 увеличава привлича-
нето на неутрофилите и фагоцитозата. Дефекти в IL-17 водят до инфекции от 
Klebsiella pneumoniae, Bordetella pertussis и Streptococcus pneumoniae. Патоло-
гичен ефект на Th17-клетките е демонстриран при образуването на абсцес от 
Bacteroides fragilis. При пациенти с ХИВ/СПИН дефект в IL-17 води до повишена 
чувствителност към инфекции от Staphylococcus aureus, Haemophilus infl uenzae и 
Streptococcus pneumoniae.

Дефицит на IL-17 при дисеминирана и орална кандидоза и при белодробна 
аспергилоза обостря патологичния процес. Наличието на синергизъм между Th1- 
и Th17-клетките осигурява по-ефикасна защита срещу вътреклетъчни бактерии 
(Mycobacterium tuberculosis, Listeria monocytogenes). Изясняването на механизми-
те, регулиращи амплификацията или отслабването на функцията на Th17-клет-
ките при инфекции, има значение за развитието на терапевтични стратегии за 
модулация на имунния отговор.

РОЛЯ НА ВИРУСОЛОГИЧНИЯ МОНИТОРИНГ НА BKV РЕПЛИКАЦИЯ 
ПРИ БЪБРЕЧНО ТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ 

Атанаска Илиева Георгиева1, д-р Снежина Михайлова1, 
Яна Кръстева1, Милена Иванова-Шиварова1, Цветелин Луканов1, 

д-р Луиза Христова2, проф. Е. Паскалев2, проф. Е. Наумова1

1Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, 
УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет – София, 

2Клиника по нефрология и трансплантация, 
УМБАЛ „Александровска“, Медински университет – София 

Инфекцията с BK вирус засяга близо 15% от пациентите през първата година 
след трансплантация. Следствие на имуносупресивната терапия BK вирусът се 
реактивира, като най-често води до BKV-асоциирана нефропатия (BKVAN). 

Целта е оценка значението на мониториране на BKV реактивация при бъб-
речно трансплантирани с оглед предотвратяване на усложненията, свързани с ви-
русната репликция.

За периода 01.2015–06.2016 изследвахме 65 трансплантирани пациенти – 
32 от трупен донор (49.2%) и 33 от жив донор (50.8%) (родствен донор 33.8% и 
неродс твен 16.8%). Периодът на мониторинг варираше при различните пациенти 
между 1 и 257 месеца след трансплантацията.

Единадесет реципиенти бяха проследени многократно (от 5 до 9 пъти). Ви-
русният товар беше определен в плазма и урина чрез Real Time PCR метод (R-
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Gene, Biomerieux) на апарат Apllied Biosystems 7500. Пациентите бяха на конвен-
ционална терапия, включваща Mycophenolate и Tacrolimus.

При 23.1 % от пациентите се установи вирусна репликация. Вирурия беше 
детектирана при 100% от реактивиралите вируса, а виремия – при 60%. Средното 
измерено ниво на BKV в плазма беше 395 470 copies/ml, а в урина – 7 966 315 
copies/ml. Най високата установена стойност в урина беше 54 675 000,0 copies/ml, 
а в плазма – 4 600 830 copies/ml, а най-ниската стойност и при двете биологични 
течности – 10,0 copies/ml. Активация на вируса беше наблюдавана по-често при 
пациентите, трансплантирани от трупен донор (66%), в сравнение с тези от жив 
донор (33%). При 20% от пациентите с установена репликация Такролимус беше 
заменен с Циклоспорин A, а при 7% – със Сиролимус и Флуорохинолон с добър 
ефект върху репликацията (само двама развиват BKVAN.). При позитивните паци-
енти, на които терапията остана непроменена, беше наблюдавано флуктуиращо 
персистиране на вируса в кръв и урина. В заключение: данните от проучването 
показват, че рутинният мониторинг на бъбречно трансплантираните пациенти е 
от съществено значение за ранното откриване на BK виремия и предотвратява 
развитието на BKV инфекция и нейните усложнения. 

ИМУНОКОМПЕТЕНТЕН ПАЦИЕНТ С ТЕЖКА ВОДНИСТА ДИАРИЯ, 
ПРИЧИНЕНА ОТ Clostridium diffi cile: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Радина Симеонова Андонова, Георги Тодоров Попов, Райничка Петрова 
Михайлова-Гарнизова, Магдалена Петрова Баймакова, Камен Сотиров Плочев

Клиника по инфекциозни болести, Военномедицинска академия – София

Въведение: Clostridium diffi cile инфекцията (CDI) все по-често се съобщава 
като застрашаващ здравето проблем с постоянно нарастващо значение. Бацилът 
е водеща причина за нозокомиална диария в индустриално развитите държави. 
Може да се наблюдава у всеки пациент, най-вече след антибиотична терапия, но 
по-често сред пациенти с компрометиран имунитет с различна генеза.

Цел: Целта на нашето съобщение е да представим клиничен случай на имуно-
компетентна пациентка с тежка водниста диария, дължаща се на Clostridium diffi cile.

Методи: Касае се за 40-годишна пациентка, постъпила в Клиника по инфек-
циозни болести по повод на изразена отпадналост, тежка водниста диария и кон-
сумативен синдром през месец октомври 2015 г. Диагнозата CDI се постави на 
базата на епидемиологични, клинични, параклинични, серологични, микробиоло-
гични, имунологични методи, образни изследвания и консултации.
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Резултати: При пролежаването се проследиха – левкоцитоза, бъбречна 
функция, йонограма и CRP. От проведените имунологични изследвания – липсват 
данни за нарушение в имунния отговор. След трикратно изследване за C. diffi cile 
(първите две отрицателни) се постави диагнозата CDI. Поради влошаване на със-
тоянието болната беше преведена в Клиника по интензивна терапия. 

Заключение: Въпреки по-честото срещане на CDI сред имунокомпромети-
рани инфекцията се наблюдава и сред имунокомпетентни пациенти в различна 
тежест. Заболяването се среща все повече, поради което при налични рискови 
фактори трябва да го имаме предвид в диференциалната диагноза. Все още съ-
ществуват редица отворени въпроси относно рисковите фактори, поведението и 
протичането на CDI.

CD57+ NK-КЛЕТКИ ПРИ ПЕРСИСТИРАЩА ИНФЕКЦИЯ С BORRELIA 
BURGDORFERI

Д. Попова2, Р. Михайлова-Гарнизова1, Ш. Попал-Димитрова1, К. Плочев1, 
Г. Попов1, Е. Викентиева2, Р. Андонова1, Р. Йорданова1, М. Баймакова1, 

Р. Владимирова2

Клиника по инфекциозни болести1, Военномедицинска академия – София
Отделение по имунология2, Военномедицинска академия – София

Лаймската болест е заболяване, добре познато на специалистите по инфек-
циозни болести. Наличието на обективни клинични прояви заедно със съчетание-
то на ELISA (антитела) и Immunoblot (антигени на борелията) улесняват диагноза-
та ѝ. Диагностичен проблем представляват случаите, при които водещи са субек-
тивни и неспецифични оплаквания, като умора, миалгия, артралгия, нарушения 
в концентрацията и/или поведението, които персистират дълго след началните 
прояви и съответно антибиотично лечение. Тези прояви се разглеждат от някои 
автори като постлаймска болест синдром (ПЛБС), за който серологичните изслед-
вания не са от помощ. В същото време съществуват малък брой противоречиви 
проучвания за намален брой CD57+ NK-клетки при пациенти с ПЛБС. Целта на 
изследването е да проучим в динамика броя на CD57+ NK-клетки при пациенти с 
Лаймска болест и ПЛБС.

Материал и методи. Изследвани са 44 пациенти – 18 с ЛБ и 26 с ПЛБС, 
със средна възраст 47 години (20–78) и съответни 45 здрави контроли. CD57+ 
NK-клетки са определяни с 4-цветен директен имунофлуоресцентен тест, отчетен 
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флоуцитометрично. Използваните апаратура (FACSCanto II) и софтуер (FACSDiva) 
са на Becton Dickinson – САЩ.

Резултати: Промененият имунен отговор при инфекция с Borrelia burgdorferi 
включва повишение на левкоцитите, Т- и CD57+ клетки при значителна редукция 
на лимфоцитите в сравнение с контролните лица. Процентът CD57+ NK-клетки 
корелира обратно с Т-лимфоцитите, а абсолютният брой CD57+ NK-клетки – с IgG 
антителния отговор и резултатите от имуноблота при персистиращата инфекция. 
Подобни взаимовръзки се наблюдават и в случаите с CD57+ NK-клетки под 0,06 х 
109/l (9 лица с тежка инфекция) и 6 пациента с парестезии/нарушена координация.

Заключение: Антигенът CD57 бележи зрели, диференцирани NK-клетки с 
висок цитотоксичен потенциал, които обаче не могат сигурно да диференцират 
проявите на лекувани пациенти с постлаймска болест синдром.

МИКОБАКТЕРИАЛНИ L-ФОРМИ КАТО ЧАСТ ОТ ПЛАЦЕНТАРНИЯ 
МУКРОБИОМ – ВЪЗМОЖЕН МАЙКА-ПЛОД ТРАНСФЕР 

НА БЦЖ ВАКСИНА С ЕФЕКТ ВЪРХУ γδ T-КЛЕТЪЧНИЯ ИМУНИТЕТ

Таня Димова1, Антония Терзиева1, Любомир Джеров2, Георги Славчев3, 
Надя Маркова3

1Институт по биология и имунология на размножаването 
„Акад. К. Братанов“, БАН

2Медицински университет, Университетска акушеро-гинекологична болница 
„Майчин дом“ 

3Институт по микробиология „Акад. Ст. Ангелов“, БАН

Цел на изследването: Въпреки схващането, че вертикалният микробен 
трансфер е универсално явление в животинското царство и натрупващите се 
нови доказателства в полза на един динамичен по състав плацентарен микроби-
ом със специфични метаболитни функции, ролята и произходът на плацентар-
ната микрофлора са все още неясни. Наши предишни проучвания показаха, че в 
кръвта на БЦЖ-ваксинирани хора персистират живи микобактериални L-форми, 
които се превръщат в модифицирани микробни форми с нови биологични свой-
ства и че в кръвта на БЦЖ-ваксинирани бебета се установяват диференцирани 
γδ Т-клетки. Филтрабилните L-форми съществуват свободно в БЦЖ ваксината и 
са в състояние да се възпроизвеждат под формата на колонии. Тъй като БЦЖ 
ваксинацията в България е задължителна, интересно бе да проследим наличи-
ето на L-форми на майчино-феталната граница при БЦЖ-ваксинирани жени с 
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износена, нормална бременност, както и количеството и фенотипа на плацен-
тарните γδ Т-клетки.

Методи: Получените стерилно образци от терминални плаценти и кръв от 
пъпна връв бяха изследвани чрез подходящо изолиране и култивиране, ТЕМ и 
qPCR и FACS.

Резултати: Всички проби бяха положителни за филтрабилни микобактериал-
ни L-форми на БЦЖ ваксината. В плацентите установихме значително количество 
диференцирани γδ Т-клетки.

Заключение: L-форми от БЦЖ ваксината преминават трансплацентарната 
бариера и проникват във феталната циркулация. Въпреки че ефективността на 
БЦЖ ваксината се дебатира в продължение на десетилетия, възможният транс-
плацентарен трансфер на БЦЖ L-форми като феномен, повлияващ имунната сис-
тема на фетуса, не е описан досега. Трябва да се има предвид, че плацентарният 
микробиом детерминира не само феталния имунен статус, но също така кратко- 
или по-дълготрайни последващи здравословни състояния постнатално.

СЕСИЯ 3
АВТОИМУНИТЕТ 

ЛЕЧЕНИЕ НА РЕВМАТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
С БИОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА 

Р. Рашков, Д. Калинова
Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София

Практическата ревматология предоставя множество таргети за биологично 
лечение – антитела, цитокини, рецепторни блокери, клъстерни инхибитори и т.н. 
През последните години е налице експанзия на различни биологични средства в 
ревматологичната практика. В тази презентация се спираме на:

1. Дефиниция за биологични лекарства, произход и номенклатура
2. Основни видове биологично лечение според различните таргети, използ-

вани в ревматологичната практика
3. Основни лекарства в биологичното лечение в ревматологията – механи-

зъм на действие, дозови режими и препарати
4. Опитът на клиниката и нашите впечатления от приложението на биологич-

ни лекарства в ревматологията. 
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МЕЗЕНХИМНИТЕ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРОЦЕС 
НА ИМУНЕН ТОЛЕРАНС „СЪЗДАВАЙКИ“ Т-РЕГУЛАТОРНИ КЛЕТКИ 
И ТОЛЕРОГЕННИ ДЕНДРИТНИ КЛЕТКИ. BYSTANDER SUPPRESSION

Доброслав Станимиров Кюркчиев
Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“,

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, Медицински факултет, 
Медицински университет – София

Според класическото определение мезенхимните стволови клетки (MSCs) 
се описват като „клетки, адхериращи към пластмасова повърхност с фиброблас-
топодобна морфология, способност за самообновление и диференциация в ме-
зенхимни линии“. Наред с добре известната им роля в регенерацията на тъкани 
от мезенхимен произход, МSCs са клетки с имуносупресивно действие, осъщес-
твявано предимно чрез секреция на цитокини, сред които най-важните са IL-6, 
TGFβ, IL-10, простагландин Е2 (PGE2), CCL-2, индоламин-2, 3-диоксигеназа 
(IDO). Имуносупресията, осъществявана от MSCs, се реализира пряко чрез ди-
ректното цитoкиново действие върху ефекторните клетки на имунната систе-
ма – T-, B-лимфоцити и NK-клетки, но и индиректно чрез „създаване“ на други 
клетки с имуносупресивни свойства. Към втората категория се отнасят преди-
мно Т-регулаторните лимфоцити (Tregs, CD4+FoxP3+) и толерогенните дендрит-
ни клетки (tDCs). Както Тregs, така и tDCs потискат имунния отговор чрез преки 
междуклетъчни контакти с таргетните клетки и чрез секреция на цитокини, най-
важна роля от които има IL-10. Oт друга страна, tDCs са способни да влияят на 
Т-клетките, като ги превръщат в Tregs, като се осъществява и обратният процес 
Тregs да повляват дендритните клетки, превръщайки ги в tDCs. 

Следователно MSCs са спoсобни да oсъществяват имунна супресия по ин-
директен път, като създават супресивни популации клетки, които от своя страна 
влияят една на друга засилвайки свойствата си. По този начин се образува систе-
ма от различни имуносупресивни клетки, които взаимно се потенцират – процес, 
известен в миналото като „инфекциозен толеранс“, а в наши дни – като „bystander 
suppression“.

Взаимоотношенията между MSCs и „създаваните“ от тях Tregs и tDCs са 
предмет на настоящото представяне.
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ПОТИСКАНЕ НА АВТОРЕАКТИВНИ Т- И В-ЛИМФОЦИТИ 
ЧРЕЗ СЕЛЕКТИВНА ТЕРАПИЯ С ХУМАНИЗИРАН МИШИ SCID – 

МОДЕЛ НА СИСТЕМЕН ЛУПУС

Николина Михайлова1, Силвия Брадянова1, Никола Кереков1, 
Петрослав Чепински1, Калина Николова-Ганева1, Цветелина Великова2, 

Eкатерина Иванова-Тодорова2, Доброслав Кюркчиев2, Десислава Калинова3, 
Мелинда Хербат4, Йозеф Прехл4, Андрей Чорбанов1

1Лаборатория по експериментална имунология, 
Институт по микробиология, БАН

2Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, 
Медицински университет – София

3Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, 
Медицински университет – София 

4Изследователска група по имунология, Унгарската академия на науките – 
Будапеща, Унгария

Цел на изследването: Автореактивните В- и Т-клетки играят главна роля 
в патогенезата на системния лупус еритематозус (СЛЕ) и са логична мишена за 
селективна терапия. Рецепторът за комплемент тип 1 (CR1), експресиран от чо-
вешки B-лимфоцити има супресивна активност и едновременното му свързване с 
BCR потиска В-клетъчната активация. Annexin A1 (ANXA1) е протеинов модулатор 
на имунната система, като абнормална експресия е открита върху активирани Т- 
и В-клетки в състояние на автоимунитет при хора. Предполагаме, че можем да 
потиснем активността на автореактивните В- и Т-клетки от пациенти със СЛЕ в 
хуманизиран SCID миши модел чрез третирането им с антитяло срещу ANXA1 или 
чрез протеиновоинженерни химерни молекули, които да свържат едновременно 
BCR и CR1. 

Използвани методи: Конструиране на протеинови химерни молекули, транс-
фер на имунодефицитни SCID мишки с PBMC от пациенти с лупус, анализ на 
апоптоза и цитокини, ELISA, FACS, ELISpot и протеинов арей. 

Резултати: Трансферираните SCID мишки показаха наличие на автоантите-
ла, както и формиране на имунни комплекси в реналните гломерули. Третирането 
на хуманизираните SCID мишки с ДНК химерата или с анти-ANXA1 антитялото 
предотврати възникването на анти-ДНК антитела и протеинурия, докато PBS-
инжектираните животни имаха високи нива след трансфера. Третирането редуци-
ра също нивата на лупус-асоциираните цитокини. 

Заключение: Възможно е да бъде потисната активността на патологичните 
човешки В- и Т-клетки в хуманизиран SLE-SCID миши модел чрез насочване на 
моноклонално антитяло или химерна молекула към Annexin A1 или CR1.
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СЕРОНЕГАТИВЕН АНТИФОСФОЛИПИДЕН СИНДРОМ 

Марта Балева
Kлиника по клинична имунология, УМБАЛ „Александровска“ – София

Между автоимунитета и автоантителата съществува добре известна зави-
симост. Въпреки това при някои пациенти с автоимунни болести не се доказват 
специфични за болестта автоантитела. Тези случаи се означават като „серонега-
тивни автоимунни болести“. Обикновено диагнозата им е трудна. От друга страна 
автоантитела се установяват и при здрави. В тези случаи се обсъждат следните 
три варианта: латентна автоимунна реакция, предклинично автоимунно състоя-
ние, постклинично автоимунно състояние. Още през 2003 г G.R. Hughes и M.A 
Khamashta по аналогия със „серонегативния ревматоиден артрит“ (ревматоиден 
артртит без ревматоиден фактор) и „серонегативния системен лупус еритема-
тозус“ (системен лупус без антинуклеарни антитела) въвеждат и термина „серо-
негативен“ антифосфолипиден синдром (APS)“ – APS без класическите антите-
ла – aCL, аB2GP I, LA (SN-APS). Аргументи за SN-APS: 1. Наличие на антитела, 
различни от „класическите“ 3 антитела, с които се поставя диагнозата APS. Такива 
са антителата срещу: фосфатидилсерин, фосфатидилетаноламин, фосфатидили-
нозитол, анексин V, протромбин, виментин и много други при пациенти с тромбози 
или неблагополучна бременност. 2. Използване на нови техники, като immunos-
taining on thin layer chromatography plates, с които става по-ясното разграничение 
на антителата. 3. Сериозни заболявания, като миокарден инфаркт, мозъчен ин-
султ, неблагополучна бременност без „класически антитела“ за APS, трябва да 
бъдат изследвани за други антитела. Аргументи против SN-APS: 1. Неподходящ 
избор на метод за определяне на антителата. 2. Възможност за положителни IgA-
антитела. 3. Загуба на антителата с урината (нефротичен синдром); повишен ка-
таболизъм или намалено производство на антителата; консумация на антителата 
по време на тромботичния инцидент. 4. Понижена серумна концентрация на анти-
телата след лечение с кортикостероиди. 5. Сероконверсия.
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МЕЖДУНАРОДЕН КОНСЕНСУС ОТНОСНО АНТИНУКЛЕАРНИТЕ 
АНТИТЕЛА: НОВИ ПОДХОДИ В ТЪЛКУВАНЕТО НА ЦИТОПЛАЗМЕНИЯ 

И МИТОТИЧНИЯ ТИП СВЕТЕНЕ

Екатерина Иванова Иванова-Тодорова, Цветелина Веселинова Великова, 
Калина Динкова Тумангелова-Юзеир, Екатерина Красимирова Куртева, 

Доброслав Станимиров Кюркчиев
Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, 

Медицински университет – София

Идеята за Международния консенсус за AНA (антинуклеарни антитела) стартира 
през 2014 г. на 12-ия Международен семинар за автоантитела. Целта на тази работна 
среща е да се постигне консенсус по отношение на видовете светения, наблюдавани 
при изследване на АНА чрез индиректна имунофлуоресценция (ИИФ) на HEp-2 клетки.

Цел: Да се разгледат и обсъдят препоръките, дадени в 1-ия и 2-ия Международен 
консенсус за стандартизиране номенклатурата на видовете светения за антинукле-
арни антитела върху HEp-2 клетъчни модели 2014–2016. Да се инициира дискусия с 
фокус дали цитоплазмените и митотични светения, наблюдавани при HEp-2 клетъчен 
субстрат, трябва да бъдат отчитани като AНA-отрицателни или AНA-положителни.

Заключение: Утвърденото използване на НЕр-2 клетки като субстрат и „златен 
стандарт“ за AНA ИИФ води до идеята, че освен класическите ядрени светения, този 
тип клетки могат да се използват и за докладване на специфични типове цитоплазмени 
и митотични светения. Изказва се идеята да се предложи по-общ термин от АНА, като 
антиклетъчни антитела, за да се обхване по-широк спектър от автоантитела, които могат 
да бъдат установени чрез този метод. Използването на понятието АНА като акроним 
обаче, е до такава степен утвърдено и навлязло в лабораторната и клиничната практика, 
че замяната му с алтернативна терминология няма да бъде лесно. Промени в този тип 
номенклатура ще имат много последици както за съществуващите класификационни 
критерии на редица заболявания, така и за редица програми за контрол и външна 
оценка на качеството, образованието и политиките на реимбурсация.

Клиничната значимост на AНA е извън всякакво съмнение, но е необходимо 
хармонизиране и въвеждане на единен стандарт в отчитането на различните ти-
пове AНA светене. За момента има единно становище, че обществото може „да 
живее“ с отчасти погрешно название АНА, давано като препоръка за последващо 
диагностициране на част от неядрените автоантитела. Също така за целите на 
стандартизацията е необходимо да се подготвят примерни модели и съвети за 
всеки отделен тип AНA светене, съотнесен към конкретните клинични симтоми, 
предоставени от клиничния специалист, заедно с искането за тестване на АНА.
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СЕЛЕКТИВНО ПОТИСКАНЕ НА АВТОРЕАКТИВНИ Б- И Т-КЛЕТКИ 
ОТ ХИМЕРНИ МОЛЕКУЛИ В ХУМАНИЗИРАН МИШИ МОДЕЛ 

НА АВТОИМУНЕН ДИАБЕТ 

Илиян Константинов Манойлов1, Габриела Валентинова Бонева1, Николина 
Михайлова Михайлова1, Ирини А. Дойчинова2, Андрей Иванов Чорбанов1

1Лаборатория по експериментална имунология, Институт по микробиология, БАН
2Факултет по фармация, Медицински университет – София

Цел на изследването: Автоимунният диабет (АД) е заболяване, което се 
характеризира с автореактивност на Б- и Т-клетки, следствие от която са авто-
антитела срещу голям брой собствени антигени. ГАД65 (глутаминова киселина 
декарбоксилаза 65), мембранно свързан ензим по повърхността на панкреатич-
ните бета-клетки, е основният автоантиген при АД. Отстраняването на автореак-
тивните Б- и/или Т-клетки е възможен подход за терапия на диабет. Рецепторът 
за комплемент 1 (CR1) по повърхността на Б- и Т-лимфоцитите има потискащо 
действиe върху клетъчната активност. В хода на проучването изследвахме дали 
е възможно да бъдат отстранени ГАД65-положителни Б-клетки от пациенти с AД 
чрез използването на химерни молекули, съдържащи антитяло, специфично сре-
щу CR1, свързано с пептиди, идентични на епитопи от ГАД65. Допуснахме, че тези 
молекули биха могли да свържат избирателно анти-ГАД65-специфични Б-клетки, 
като омрежат имуноглобулиновите рецептори и CR1. Това би довело до провеж-
дането на потискащ сигнал в клетката. 

Използвани методи: протеиново инженерство, проточна цитометрия, ELISA, 
ELISpot. 

Резултати: Два синтетични пептида (епитопи на ГАД 65) и моноклонално ан-
ти-CD35 антитяло бяха използвани за конструирането на две химерни молекули. 
С помощта на клетки от периферна кръв на пациенти с диабет проведохме in vitro 
анализи. След инкубиране с химерните молекули беше наблюдавано потискане 
пролиферацията на специфични Б-клетки, продуциращи ГАД65 специфични авто-
антитела. Съвместното култивиране на клетки от периферна кръв с протеиновите 
химери повиши процента на апоптиращи Б-лимфоцити.

Заключение: Конструираните химерни молекули свързват ГАД65-специфич-
ни Б-лимфоцити и намаляват избирателно пролиферацията и продуцирането на 
анти-ГАД65 антитела чрез кръстосано свързване на инхибиращия рецептор CR1 
и Б-клетъчния рецептор. Това третиране предоставя възможен механизъм за по-
тискане автореактивността на подобни клетки.
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РАЗШИРЕН ПАНЕЛ ОТ АВТОАНТИТЕЛА ПОДОБРЯВА 
ИМУНОДИАГНОСТИКАТА И КЛИНИЧНОТО ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРИ 

ПАЦИЕНТИ СЪС СИСТЕМНА СКЛЕРОЗА 

Екатерина Красимирова Куртева1, Десислава Райкова Калинова2, 
Цветелина Веселинова Великова1, Калина Динкова Тумангелова-Юзеир1, 
Екатерина Иванова Иванова-Тодорова1, Валентина Симеонова Решкова2, 

Рашо Колев Рашков2, Доброслав Станимиров Кюркчиев1

1Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, 
Медицински университет – София

2Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, 
Медицински университет – София

Прогресивната системна склероза (ПСС) представлява мултисистемно, ав-
тоимунно заболяване, характеризиращо се с увреждане на микроциркулацията и 
отлагане на съединителна тъкан в кожата и вътрешните органи, съпътствано от 
промени в клетъчния и хуморалния имунен отговор.

Цел: Да се оптимизира имунодиагностиката при ПСС чрез изследване на ши-
рок панел от автоантитела (ААт), насочени срещу 13 различни антигена: Scl-70, 
CENP A, CENP B, RP11, RP155 (RNA polymerase III), U3-RNP, NOR90, Th/To, PM/
Scl100. PM/Scl75, Ku, PDGFR, Ro52. Да се установи честотното им разпределе-
ние, диагностичното и клиничното им значение.

Методи: Индиректна имунофлуоресценция за определяне на антинуклеарни 
ААт (ANA скрининг), имуноблот метод за установяване на панел-специфични ААт 
при ПСС; статистическа обработка на данните.

Резултати: Изследвахме кохорта от 40 български пациенти с диагноза ПСС. 
При 38 от пробите наблюдавахме положителен АNA скрининг (титър ≥ 1:80), като 
при 30 от тях светенето персистира при титър на серумно разреждане ≥ 1:640. 
При изследване на панел ПСС-специфични ААт чрез имуноблот метод получихме 
следните резултати: 22.5% от пробите бяха положителни за анти-CENP, 27.5% – 
за анти-Scl70, 12.5% – за анти-RNAP-III (11), 40% – за анти-RNAP-III (155), 12.5% 
– за анти-U3RNP, 10% – за анти-NOR90, 22.5% – за анти-Th/To, 2.5% – за анти-PM/
Scl-100, 12.5% – за анти-PM/Scl-75, 20% – за анти-Ro52 и 0% за анти-PDGFR ААт. 
При 22.5% от пациентите открихме поне едно положително ПСС-специфично ААт, 
като нито един от рутинните методи за имунодиагностика на ПСС не даде положи-
телен резултат при тези пациенти. Открихме корелация между някои от ПСС-спе-
цифичните ААт и увреждане на таргетни органи при изследваната кохорта.

Заключение: Изследването на широк панел от ПСС-свързани ААт в рутинна 
практика би улеснило диагностицирането и проследяването на пациенти с ПСС.
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НОВИ НАСОКИ В ИМУНОЛОГИЧНАТА ДИАГНОЗА 
НА ОСТЕОАРТРОЗАТА 

Красимира Икономова 
Клинична лаборатория и имунология, Национална многопрофилна транспортна 

болница – София 

Остеоартрозата (деформираща артроза, артрозна болест, остеоартрит) се оп-
ределя като болест на века. Тя засяга 12–15% от населението, а във възрастта над 
75 години страда 80% от човешката популация. При остеоартрозата най-напред се 
уврежда хрущялът на ставата, а след това се променя и подлежащата костна тъкан. 
По периферията на ставата се образуват костни израстъци (остеофити), които ком-
пенсират загубата на хрущял чрез увеличената ставна повърхност.

Лабораторната диагноза на остеоартрозата цели да се идентифицират рис-
ковите фактори за възникване на ОА и да се открият маркери, които се позити-
вират преди рентгеновите промени. Чрез лабораторните маркери се проследява 
активността и прогресирането на заболяването, както и ефектът от лечението. 

Генетичното предразположение към остеоартроза се свързва с мутации, от-
насящи се до дефекти в хрущяла (мутации в колаген тип 2 – COL2A1, COMP – 
collagen oligomeric matrix protein), и мутации, свързани с дефекти във факторите 
на възпалението (свръхпродукция на TNF alpha, IL-10, CRP, IL -1 beta).

Цитокините и растежните фактори, включени в развитието на остеоартроза-
та, могат да се освобождават от различни клетъчни типове – хонроцити, синовиал-
ни клетки, остеоцити. Цитокините активно участват в развитието и прогресията на 
ОА, а блокадата им е полезна в протекцията на хрущяла. Основният деструктивен 
ефект върху хрущяла се осъществява от матриксните металопротеинази. 

В увреждането на ставата участват и системни фактори, каквито са адипокини-
те. Те се приемат за метаболитната връзка между затлъстяването и остеоартроза-
та. При болни с остеоартроза в синовиалната течност и в плазмата се установяват 
завишени нива на лептин, адипонектин и резистин.

Захарният диабет се явява рисков фактор за развитието на ОА поради форми-
рането на токсичните крайни продукти на гликирането (AGEs). Хондроцитите експре-
сират функционални рецептори за AGEs, които стимулират синтезата на медиатори 
на възпалението – NFkB, металопротеиназа 13, митоген-активирани протеинкинази. 

Досега няма подходящ биомаркер, който да подпомогне ранната диагноза на 
заболяването в предрентгеновата фаза. Като утвърдени биомаркери за ОА се считат 
PINP-N (propeptides of collagen types I u III), uCTH- I u II (urinary C-terminal crosslinking 
telopeptides of collagen), СОМР, YKL- 40, HA, MMP-1, MMP-3, CRP. Те дават надеждна 
информация за диагнозата, тежестта на заболяването, прогнозата и ефекта от лече-
нието.
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СИСТЕМЕН ЦИТОКИНОВ ПРОФИЛ ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕВМАТОИДЕН 
АРТРИТ И СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОДЕС 

Ирена Манолова Манолова1, Люба Динева Митева1, Мариана Иванова Гойчева2, 
Румен Малинов Стоилов2, Спаска Ангелова Станилова3

1Катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“, 
МФ, ТУ – Стара Загора

2Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София

Цел: Дисрегулацията на цитокиновата продукция или действие играе цен-
трална роля в развитието на автоимунитета и автоимунните заболявания. Целта 
на това проучване е да изследваме профила на цитокиновата експресия в пери-
ферна кръв на пациенти с ревматоиден артрит (РА) и системния лупус еритема-
тодес (СЛЕ) и да оценим връзката с клиничните и лабораторните параметри на 
болестната активност.

Методи: Серумните нива на проучваните цитокини (TNF-α, TGF-b, IFN-g, IL-6, 
IL-10, IL-12p40, IL-17, IL-18, IL-23) бяха измерени с търговски ELISA китове. Срав-
нението беше направено със съответстващи по възраст и пол здрави контроли. 
Болестната активност при пациентите с ревматоиден артрит беше измерена пос-
редством DAS28-ESR, а при лупусноболните – посредством инекса SLEDAI.

Резултати: Серумните нива на изследваните проинфламаторни цитокини 
бяха повишени при пациентите с РА в сравнение със здрави индивиди. IL-18, 
TNF-α и IL-17 бяха значимо по-високи (р <0.001), докато IL23 беше повишен, но 
без статистическа значимост. Регулаторните цитокини IL-6 и IL-10 също бяха по-
високи при пациентите с РА в сравнение с контролите, без сигнификантна разли-
ка. Установихме положителна корелация между TNF-α и активността на ревма-
тоидния артрит, измерена чрез DAS28-ESR скора (р <0.001). Концентрациите на 
TNF-α (р<0.001), IL-12p40 (р=0.001) и IFN-g (р<0.001) бяха значимо повишени в се-
рума на пациентите със СЛЕ в сравнение със здравите контроли. IL-10 също беше 
повишен, без да достига значимост, докато TGF-b1 беше значително намален в 
серума на лупусноболните в сравнение със здравите контроли (р<0.001). Асоци-
ация с активността на системния лупус установихме за IFN-g, като серумните му 
нива корелираха положително със SLEDAI индекса (р<0.001).

Заключение: Отклоненията в системните нива на изследваните цитокини 
при пациентите със СЛЕ и РА могат да отразяват дисбаланса между различните 
лимфоцитни субпопулации, като Th1/Th2 и Th17/Treg при тези автоимунни забо-
лявания.
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СЕСИЯ 4
ИМУНОМОДУЛАЦИЯ 

АЛЕРГЕННА ВАКСИНАЦИЯ – АЛЕРГЕН СПЕЦИФИЧНА 
ИМУНОТЕРАПИЯ НА АЛЕРГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Богдан Петрунов
НЦЗПБ – София, бул. „Янко Сакъзов“ 26

Цел: Да се разгледат най-съвременните подходи за провеждане на алерген-
ната ваксинация, имунологичните механизми в нейната реализация и се предста-
вят част от клиничните и имунологичните проучвания на автора в продължение на 
повече от 25 години.

Методи и материали: Проучването е проведено върху 618 алергичнобол-
ни с бронхиална астма, алергичен ринит и инсект алергия с определяне преди и 
след 3 години имунотерапия с алергени от микрокърлежи в домашния прах, тре-
вен полен и пчелна отрова на симптом/лекарствения скор, визуално аналоговата 
скала (ВАС); размера на кожните реакции; титъра на специфичните ИгЕ и ИгГ4 
(„блокиращи“ антитела); нивото на Ил-2,-4,-5,-10, ТНФ-α, γ-интерферон; нивото на 
алерген-предизвиканата дегранулация на базофилите.

Резултати: В близо 75% от лекуваните болни се наблюдава много добър кли-
ничен ефект с намаляване на: симптом/лекарствения скор и ВАС; кожноалергич-
ните реакции; нивото на специфичните ИгЕ; серумния γ-интерферон и Ил-4 и про-
цента на базофилната дегранулация и увеличаване на: алерген-специфичните 
ИгГ4 антитела и нивото на Ил-10.

Заключение: Представените данни потвърждават съвременното разбиране, 
че не по-малко от 70% от алергичноболните, подложени на алергенна ваксина-
ция – алерген-специфична имунотерапия (АСИ) получават много добри и трайни 
клинични резултати в продължение на близо 10 години с модулиране на имуноло-
гичната им реактивност от Тх2 към Тх1 имунен отговор.
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ЕСТЕСТВЕНИ ИМУНОМОДУЛАТОРИ

Фани Георгиева Мартинова
Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София 

Имуномодулиращата терапия заема съществена част от медицината на ХХI 
век. Изключително важно е да се подпомогне и нормализира компрометираната 
имунна система на хора, които са стресирани, недохранени, изложени на токсич-
ни въздействия, хронични инфекции и малигнени заболявания. При това е от осо-
бено значение познаването и сравняването на различни имуномодулатори, които 
се препоръчват за приложение в постоянни дози.

Изследванията върху естествени имуномодулатори, които да притежават ви-
сока активност и да са без нежелани ефекти, датират от столетия. Съвременният 
фармацевтичен пазар е пълен с индивидуални имуномодулатори и с различни 
комбинирани препарати. Те придобиват популярност поради това, че са по-евтини 
и поради очакването активно да стимулират имунните реакции. 

През последните три десетилетия естествените имуномодулатори са подло-
жени на многобройни научни изследвания, като са публикувани впечатляващ брой 
статии в рецензирани списания. Някои от имуномодулаторите са достигнали кли-
нични изпитвания и много са в ход, като редовното им използване в клиничната 
практика е въпрос на време. 

Eстествените имуномодулатори притежават неспецифични и системни ефек-
ти, като механизмите на тези ефекти често са неизяснени: стимулиране на фаго-
цитната система, взрив на метаболитната и антиоксидантната активност, на цито-
токсичните лимфоцити и усилване на NK-клетъчната активност и апоптозата, сти-
мулиране на синтезата и/или секрецията на цитокини ( IL-1, IL-2, IFN-γ and TNF-α), 
стимулиране на антителния отговор. 

Доказано е, че тумор-асоциираният имунен дисбаланс е важен прогностичен 
фактор при някои видове злокачествени заболявания. Резултатите от клинични 
изпитвания и от отделни клинични случаи сочат, че имунните функции могат да 
се подобрят чрез комбинираната терапия с естествени имуномодулатори и кон-
венционалната онкотерапия. Проучвания показват подобряване на качеството на 
живот на пациенти с различни малигнени заболявания, които са на терапия с рас-
тителни имуномодулатори. 

Необходими са по-нататъшни проучвания и клинични изпитвания за осигуря-
ване на допълнителни доказателства.
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ИМА ЛИ МЯСТО ЗА ПАСИВНА ИМУНОТЕРАПИЯ ПРИ СЕПСИС 
И АСЕПТИЧНИ СИСТЕМНИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СИНДРОМИ?

И. Джумерска-Алексиева1, Л. Руменина2, А. Пашов1, Й. Димитров2, М. 
Хаджиева1, Ч. Василев1

1Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН, 2INSERM UMRS 872, 
Изследователски център „Корделие“ – Париж, Франция

Сепсисът и асептичните системни възпалителни синдроми са между най-чес-
тите причини за смърт. Многобройните клинични изследвания с прилагане на сред-
ства, неутрализиращи отделни провъзпалителни молекули, не са постигнали нама-
ление на смъртността при пациентите. Този неуспех вероятно се дължи на проме-
нената експресия на повече от 80% от всички гени при тях, явление, известно като 
„геномна буря“. Очевидно е, че за борба с последиците на тази „буря“ е необходимо 
лекарствено средство с многостранна специфичност. Човешките имуноглобулино-
ви препарати за венозно приложение изглеждат добри кандидати, но резултатите от 
клиничните им изпитания не са оправдали възлаганите им надежди.

Предлаганата от нас технология за допълнително увеличаване на полиспе-
цифичността на имуноглобулиновите препарати имаше за резултат появата на 
нови ценни качества. Еднократното въвеждане на 50 до 250 мг/кг от тях водеше 
до достоверно подобряване на преживяемостта при няколко варианта на експери-
ментален сепсис и на системно асептично възпаление.

CD4+CD25+CD127low/neg T-РЕГУЛАТОРНИ КЛЕТКИ КАТО БИОМАРКЕР 
НА ИМУННАТА СУПРЕСИЯ В ПРОГНОЗАТА НА ОСТРИЯ ПАНКРЕАТИТ 

Красимира Спасова Халачева1, Георги Ангелов Минков2

1Катедра по молекулярна биология, Имунология и медицинска генетика, 
Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

2Катедра по хирургия, Университетска болница – Стара Загора

Цел: Да определим процента на циркулиращите CD4+CD25+CD127low/neg ре-
гулаторни T-клетки (Tregs) и тяхната роля като прогностичен маркер относно те-
жестта, развитие на инфект-некроза и изхода на острия панкреатит (ОП).

Методи: Използвана беше трицветна флоуцитометрия с гейтираща стратегия 
на базата на измерване експресията на CD25 и CD127 върху CD4+T-клетки. Седем-
десет и двама пациенти с ОП бяха изследвани при приема (Р0), на 48-ия час (Р1) и на 
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5-ия ден (Р2). По отношение тежестта на ОП пациентите бяха разделени в две групи 
– Sev1 – 39 (54.2%) с лек ОП и 19 пациенти (26.4%) с умерено тежък ОП; Sev2 – 14 
пациенти (19.4%) с тежък АП. Седем пациенти (9.7%) бяха със септични усложнения 
и претърпяха хирургична интервенция. Смъртността в групата беше 9.7% (n=7).

Резултати: Пациентите от Sev2 имаха сигнификантно по-висок процент на Tregs 
на P0 и P3 сравнени с тези от Sev1 (p-0.007; p-0.033). Праговата прогностичната стой-
ност за развитие на тежък АП беше 8.75% (AUC-,795). Не се установи сигнификантна 
разлика в процента на T-regs на P0, P1 и P3 за пациентите със и без инфект-некроза 
(p-0,49; p-0,72; p-0,92). Пациентите със смъртен изход имаха сигнификантно по-висок 
процент на Tregs на P3 (p-0.045), така че 75% от пациентите с неблагоприятен изход 
имаха стойности на Tregs на P3 по-високи от 9.4% (AUC-,796).

Заключение: Повишеният процент на циркулиращи CD4+CD25+CD127low/neg 

Tregs, изследвани при приема на пациенти с ОП, е независим прогностичен маркер 
за тежестта на заболяването. Персистирането на висок процент на Tregs до 5-ия ден 
от приема се асоциира с повишен риск за неблагоприятен изход при пациенти с ОП. 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ

В. Лебедев

СЕСИЯ 5
ИМУНОДИАГНОСТИКА И ИМУНОТЕРАПИЯ 

В ХЕМАТОЛОГИЯТА 

ИМУНОМОДУЛАТОРИТЕ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА МАЛИГНЕНИТЕ 
ХЕМОПАТИИ 

Ю. Райнов
Клиника „Хематология“, Военномедицинска академия – София

По-доброто разбиране на взаимодействието между имунната система и нео-
плазиите през последните години доведе до разработването на нови и ефективни 
форми на имунотерапия. В момента имуномодулаторите са сред най-успешните 
и обещаващи нови терапевтични средства. Въз основа на широкия им спектър на 
въздействие те се превръщат, самостоятелно или в комбинация с други конвен-
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ционални или нови терапии, в неразделна част от лечението на пациенти със зло-
качествени хематологични заболявания (в т.ч. миелом, миелодиспластичен синд-
ром и др.). Необходими са допълнителни проучвания както върху механизма им 
на действие, така и върху клиничното им приложение и оптимизирането му с цел 
по-нататъшно подобряване на качеството на живот и преживяемост на пациентите.

ПРОГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА ЕКСПРЕСИЯТА НА МИКРО-РНКИ 
ПРИ ОСТРА МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ – ИНТЕГРАЛЕН АНАЛИЗ 

НА РАЗЛИЧНИ ПЛАТФОРМИ

В. Шиваров1, K. Lang2, A. Dolnik2, J. Krönke2, P. Paschka2, VI. Gaidzik2, H. Döhner2, 
RF. Schlenk2, K. Döhner2, L. Bullinger2

1 Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Софиямед“ – София
2 Department of Internal Medicine III, University Hospital of Ulm, Ulm – Germany

Напредъкът в омикстехнологиите позволява генериране на големи масиви мо-
лекулярни данни, включително профил на експресия на микро-РНКи. Очаква се тези 
данни да служат като безценен източник за молекулярна класификация и прогностич-
на оценка на генетично хетерогенни заболявания, като остра миелоидна левкемия 
(ОМЛ). Освен това интегрирането на различни видове омиксданни може да послужи 
за създаване на нови проверими хипотези относно патогенезата на заболяването. 

Цел: Насочихме се към разработване на нов прогностичен скор въз основа 
на експресията на микро-РНКи чрез използване на данни от две различни плат-
форми – микрочипове и РНК-Seq данни, от възрастни пациенти с de novo ОМЛ и 
към изследване на съответните биологични механизми. 

Материали и методи: Използвахме данни за експресия на микроРНКИ от 
микрочипове от 91 възрастни пациенти с de novo ОМЛ, включени в проучването 
на AMLSG AML HD98A (ClinicalTrials.gov номер: NCT00146120) („training“ група). 
Друга група от 177 пациенти с ОМЛ с профил на експресия на микро-РНКи (РНК-
Seq) от проекта Cancer Genome Atlas (TCGA) беше използвана за „validation“ гру-
па. Скорът беше разработен чрез статистическия метод Robust Likelihood-Based 
Survival Modeling with Microarray Data. Избраният модел включваше 7 микро-РНКи 
(miR-100, miR-132, miR-185, miR-186, miR-302a, miR-330 и miR-422a). Общият не-
прекъснат скор беше изчислен за всеки пациент чрез коефициентите от регре-
сията на Cox, получени за „training“ данните, умножени по нивата на експресия 
във всяка проба и последващо сумиране. Дискретните скорове (нисък спр. висок) 
бяха дефинирани чрез използване на анализ на Receiver Operating Characteristics 
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(ROC) криви. Освен това беше извършен биоинформатичен анализ на ПГЕ, РНК-
Seq и данни за ДНК метилиране от TCGA проекта. 

Резултати: Както за „training“, така и за „validation“ групата дискретните скоро-
ве бяха значими прогностични фактори при унивариационните анализи (съответ-
но p=0.001 и p=0.002). Продължителните скорове също бяха значим фактор при 
мултивариационния анализ (съответно p<0.001 и p=0.022). При анализа само на 
ОМЛ с нормална цитогенетика (CN-AML) дискретният скор беше значим фактор 
за лоша прогноза за „training“ групата въз основа на log-rank теста (p=0.045) и се 
оказа независим прогностичен фактор за частта от „validation“ групата от по-млади 
пациенти с CN-AML при мултивариационния модел, включващ възрастта, пола, 
FLT3-ITD и NPM1 мутационния статус (p=0,001). След това направихме анализ на 
мрежата от 7-те микро-РНКи и техните известни и предполагаеми тергетни РНКи 
и открихме обогатяване на белтъци, свързващи нуклеиновите киселини. Като из-
ползвахме данните за ПГЕ от TCGA, установихме 850 сонди, които бяха диферен-
циално експресирани между пациентите с нисък и висок скор при ниво от p<0.01. 
Анализът на генната онтология показа, че най-значимо свръхпредставеният път е 
„General transcription regulation“. Освен това при анализа на Gene Set Enrichment 
(GSEA) при подгрупата от CN-AML пациенти <61 години първите 7 по ранг генни 
профила бяха свързани с РНК метаболизма. Генният профил с най-висок ранг 
беше „РНК сплайсинг“. Анализът на диференциалната употреба на екзони (DEU) 
между пациентите с нисък и висок скор показа общо 7500 диференциално експре-
сирани секвенции при ниво на значимост от под 0.05. И накрая, използвахме дан-
ни за ДНК метилиране от TCGA и открихме общо 1218 CpG позиции с диференци-
ално метилиране между пациентите с нисък и висок скор, за които йерархичното 
клъстериране показа много добра корелация с микро-РНКи скора. 

Заключение: Тук демонстрираме възможността за интегриране на данни за 
експресия на микро-РНКи от различни платформи (микрочипове и РНК-Seq данни) 
за създаване на прогностични скорове при ОМЛ. Освен това интегралният анализ 
на омиксданните от подгрупите, дефинирани въз основа на скора от експресия-
та на микро-РНКи, дава допълнителни доказателства за потенциалната връзка с 
биологичната същност на тези подгрупи и ролята на дерегулацията на РНК сплай-
синга при патогенезата на ОМЛ.
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РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВ ДЕВЕТГЕНЕН ПАНЕЛ ЗА NGS СЕКВЕНИРАНЕ 
НА ГЕНИ, АСОЦИИРАНИ С МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Иван Юриев Павлов1, Велизар Стефанов Шиваров2, Елисавета Йорданова 
Наумова1, Милена Иванова Иванова-Шиварова1

1Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, 
УМБАЛ „Александровска“, София, 2МБАЛ „Софиямед“ – София

През последното десетилетие бяха установени редица генни мутации, асоци-
ирани с миелопролиферативни заболявания (МПЗ). Докато една част от тях могат 
да бъдат лесно открити чрез конвенционални молекулярно генетични методи, напр. 
JAK2V617F и MPL мутации, други се установяват трудно поради ниска честота или 
поради това, че са разпръснати в различни екзони на гените. Целта на проучването 
е разработване и валидиране на NGS панел за таргетно секвениране на проби от 
пациенти с МПЗ, използвайки Ion PGMTM системата (Ion Torrent, Paisley, UK).

За тази цел беше направен дизайн от 424 праймера за амплификацията 
на 212 ампликона, които покриват 99.46 % от екзоните на 9 гена, както следва: 
ASXL1, EZH2, CALR, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SRSF2, TET2 и U2AF1. Панелът 
беше валидиран за PGMTM 316 v2 чипове върху 16 ДНК проби от пациенти с МПЗ. 
За подравняването на секвенциите, определянето на вариации и анотация бе из-
ползвана програмата Ion Reporter.

Бяха идентифицирани общо 14 несинонимни соматични кодиращи варианти 
в седем проби, засягащи шест от гените в панела (ASXL1, CALR, RUNX1, SRSF2, 
TET2 и U2AF1). Най-чести мутации бяха установени в TET2 гена. За SRSF2, EZH2 
и SETBP1 гените мутации бяха намерени в единични пациенти. Три от иденти-
фицираните мутации в ТЕТ2 и SETBP1 не присъстваха в Cosmic v.67 база данни.

Това изследване показа възможността за използването на Ion Torrent плат-
формата за детекция на клинично значими мутации при диагностициране на МПЗ. 
То може да бъде полезно в случаите, когато липсват най-честите клонални мар-
кери за МПЗ, като JAK2 и MPL мутации. Определянето на нови генни мутации е 
важно с оглед изясняване патогенезата на тези хетерогенни заболявания.
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ИМУНОБИОЛОГИЯ НА КЛЕТКИТЕ НА SÈZARY – 
РОЛЯ ЗА ДИАГНОЗАТА И В-СТАДИРАНЕТО 

Д. Попова, Р. Владимирова, Е. Викентиева, И. Николов, Р. Станчев, И. Дамянов, 
К. Милчева, Н. Петкова, А. Недева, И. Киндеков, И. Гигов, Ю. Райнов

Военномедицинска академия – София

Т-клетъчните лимфоми с първично кожно засягане представляват около 15% 
от не-Ходжкиновите лимфоми, като най-чести са Mycosis fungoides (MF – 50%) и 
синдромът на Sézary (SS – 5%). Те протичат с клонална пролиферация на Т-лим-
фоцити, определяни морфологично като клетки на Sézary, а функционално като 
Т-клетки на централната памет (SS) и паметови резидентни кожни ефектори (MF).

Цел на изследването: Определяне на имунофенотипните особености на 
циркулиращите клетки на Sézary и тяхното количество (В-стадиране) при диагно-
зата на MF и SS в светлината на биологичните им свойства.

Методи: 67 пациенти с новооткрити MF (59) и SS (8), предимно мъже (мъже/
жени = 2.05), са сравнени с 45 здрави лица. Златният стандарт за определяне 
клетките на Sézary е чрез флоуцитометрия – 3–8-цветен тест за основните лимфо-
цитни популации, субпопулации и допълнителните Т-клетъчни антигени CD1a,CD
2,CD5,CD7,CD25,CD26,CD30,CD158a и CLA. Отчитани са процентът и абсолют-
ният брой клетки и промените в силата на експресия на изследваните маркери.

Резултати: Намира се значимо повишение на лимфоцитния брой за сметка 
на CD4+ клетки при пациентите в сравнение със здравите контроли, с придружа-
ващо намаление на CD8+ лимфоцити. Клетките на Sézary са 0.28 x 109/l при MF 
и 1.06 x 109/l при SS (медиани). Те показват редица аномалии във всички от пози-
тивните антигени. При 78,9% от болните с MF лимфоцитните дефекти са до три на 
болен, докато в 5/8 пациента със SS те са над три (62.5%). Аберантният фенотип 
позволява идентифицирането на абнормните клетки, диагностичното уточняване 
на Т-клетъчната неоплазия и В-стадирането на болните с MF: 27 в В0 стадий (<250 
клетки/µl) и 30 в стадий В1 (>250 и <1000 клетки/µl). 

Заключение. Имунофенотипизацията на клетките на Sézary при диагнозата 
на MF и SS е бърза обективна процедура, част от диагностичния процес и стади-
рането на MF. Индивидуалният фенотипен профил е предпоставка за проследява-
не в динамика на остатъчната болест на фона на качествено променения имунен 
отговор.
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МОНОКЛОНАЛНА В-КЛЕТЪЧНА ЛИМФОЦИТОЗА – 
ЕДНОЦЕНТРОВ ОПИТ 

Я. Давидкова, А. Михова, М. Ягуриноски, В. Маджарова, М. Генова
Лаборатория по хематопатология и имунология, Национална специализирана 

болница за активно лечение на хематологични заболявания – София 

Въведение: Моноклоналната В-клетъчна лимфоцитоза (МБЛ) представлява 
премалигнено състояние, което се характеризира с асимптоматично повишение 
на В-клетките до 5000/µL при здрави индивиди, при които отсъстват белези на В-
клетъчна лимфопролиферативна неоплазия.

Цел: Да се установят основните лабораторни показатели при индивиди с мо-
ноклонална В-клетъчна лимфоцитоза.

Материали и методи: Проучването обхваща 21 пациенти с наличието на мо-
ноклонална В-клетъчна лимфоцитоза в периферната кръв. Случаите са събрани 
за периода от февруари 2014 до април 2016 год. в НСБАЛХЗ – София. Информа-
цията е анализирана посредством FACS Canto ll(BD) флоуцитометър. Следните 
параметри са регистрирани по време на изследването: дата на диагноза, възраст, 
пол, абсолютен лимфоцитен брой, имунофенотип на лимфоцитните популации, 
стойности на хемоглобин, тромбоцити, ECOG статус. 

Резултати: В проучването са включени 8 мъже (38%) и 13 жени (62%) на 
средна възраст 65.4 години (от 47–82 год.). Преобладават случаите с МБЛ (n=18, 
86%) с класически имунофенотип на хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ): 
CD19+CD20+low CD5+low CD23+CD200+CD22/CD79b с ниска до отрицателна екс-
пресия, както и ниска до негативна повърхностна Ig експресия, дефинирани като 
класическа ХЛЛ-наподобяваща MБЛ. Клоналната B-клетъчна популация е CD38 и 
CD49d негативна при всички ХЛЛ-МБЛ случаи. При останалите 3 пациенти липс-
ват поне два от трите определящи маркера CD5, CD23 или CD200. В допълнение 
пациентите са разделени в 3 групи според В-клетъчния клон: с нисък брой MБЛ 
(<0.5x109 клонални В-клетки, n=2), с интермедиерен брой (0.5–1.5x109 клонални 
В-клетки, n=2) и с висок брой MБЛ (≥0.5 x109, n=17). Не се установи корелационна 
зависимост между възрастта и основните хематологични показатели. Корелация 
се откри между размера на моноклоналната В-клетъчна лимфоцитоза и Т-клетъч-
ните популации. Независимо от експресирания имунофенотип случаите с нисък 
до интермедиерен брой МБЛ се характеризират със значително по-висока абсо-
лютна стойност на Т-клетките (p=0.008), както и по-висока стойност на CD3+CD8+ 
T-супресори (Ts) (p=0.011). Само 1/21 (4.7%) МБЛ с висок брой прогресира до ХЛЛ.

Заключение: Въпреки броя анализирани случаи, проучването осигурява ин-
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тересни данни относно модела на онтогенеза на МБЛ, който несъмнено се опре-
деля от ролята на непрекъсната стимулация/инфекция от собствени или чужди 
антитела за развитие на МБЛ с нисък брой. Проспективни проучвания биха могли 
да дадат допълнителни насоки в бъдеще.

Благодарности: Изследването е частично подкрепено от Националния фонд 
„Научни изследвания“.

БРОЯТ НА НЕУТРОФИЛИТЕ И ЛИМФОЦИТИТЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С ПЪРВИЧНО НОДАЛЕН ДИФУЗЕН Б-ЕДРОКЛЕТЪЧЕН ЛИМФОМ, 

ЛЕКУВАНИ С РИТУКСИМАБ-СНОР ИМУНОХИМИОТЕРАПИЯ 

Бранимир Спасов, Яница Георгиева, Светослав Николов, Валентина 
Маджарова, Тихомир Диков, Георги Михайлов, Георги Балаценко, 

Маргарита Генова
Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – 

София

Цел: Стандартното лечение при пациенти с дифузен Б-едроклетъчен лимфом 
(ДБЕЛ) е ритуксимаб-CHOP (Р-CHOP), като различията в клиничния ход на забо-
ляването се дължат не само на характеристиките на самия тумор, но и на различ-
ни фактори на индивида. Съществува корелация между възпалителната реакция и 
клиничния ход на различни онкологични заболявания. Затова решихме да изслед-
ваме прогностичното значение на лабораторните параметри, отразяващи възпале-
нието, при пациенти с първично нодален (ПН) ДБЕЛ, лекувани с Р-CHOP.

Методи: Клиничният ход на заболяването беше ретроспективно проследен 
при 150 пациенти с ПН-ДБЕЛ, лекувани с Р-CHOP. Бяха измерени стойностите на 
абсолютния лимфоцитен (АЛБ), моноцитен и неутрофилен брой (АНБ), както и този 
на тромбоцитите и хемоглобина. С помощта на ROC анализ бяха установени най-
добрите прагови стойности на лабораторните показатели, посредством които беше 
установена общата преживяемост (ОП), изчислена чрез метода на Каплан – Майер.

Резултати: Установено беше, че само АНБ и АЛБ имат независимо прогнос-
тично значение върху продължителността на ОП. Посредством дихотомизиране 
на АНБ и АЛБ беше създаден АНБ/АЛБ прогностичен индекс (ПИ), чрез който 
пациентите бяха стратифицирани в три рискови групи: НР [АНБ≤5.19x109/L и 
АЛБ>1.38x109/L], МР [АНБ>5.19x109/L или АЛБ≤1.38x109/L] и ВР [АНБ>5.19x109/L 
и АЛБ≤1.38x109/L]. Установената 5-годишна преживяемост беше 83.5%, 47.4% и 
9.8% при пациентите съответно с НР, МР и ВР (лог-ранк, p<0.001).

Заключение: Резултатите показаха независимото прогностично значение на 
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АНБ и АЛБ по отношение продължителността на ОП при пациенти с ПН-ДБЕЛ. 
Това би могло да доведе до по-добро стратифициране на болните в групи с раз-
личен риск, но и очер тава възможността да се използват препарати, насочени към 
медиаторите, участващи в АНБ-АЛБ взаимодействията в допълнение към конвен-
ционалната химиотерапия.

Референции: Mohri et al., World J Surg. 2010 Feb;34(2):285–90; Coussens & 
Werb, Nature. 2002, Dec 19–26;420(6917):860–7.

NK-КЛЕТЪЧНИ РЕЦЕПТОРИ И ТЕХНИТЕ ЛИГАНДИ – 
РОЛЯ ПРИ ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Анастасия Михайлова1, Виктория Върбанова2, Елисавета Наумова1

1Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ 
„Александровска“, Медицински университет – София

2Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични 
заболявания – София 

Молекулните взаимодействия между килърните имуноглобулин подобни ре-
цептори (KIRs) и съответните им HLA клас I лиганди, са ключови компоненти в ре-
гулирането на NK-клетъчните отговори при злокачествени заболявания. Има все 
повече доказателства в подкрепа на значението на KIR- и HLA-лигандния генен фон 
за възникването и изхода от някои видове рак. Постигнат е и значим напредък в 
използването на рецептор-лигандните взаимодействия при NK-клетъчно базирана 
биотерапия на злокачествени заболявания. Целта на настоящото изследване бе да 
проучим дали KIR- и HLA-лигандният генен фон играе роля за развитието на хема-
тологични неоплазии. Извършен бе детайлен анализ на KIR гените и техните HLA 
лиганди при 82 пациенти с левкемия (ОЛЛ – 52; ОМЛ – 17; ХМЛ – 13) и 126 здрави 
лица от българската популация. Установена бе повишена честота на KIR2DS4norm 
при пациенти с остра миелоидна левкемия в сравнение с контролите (52.9% vs. 
20.2%, р=0.01), докато KIR3DS1 (17.6% vs. 47.6%, р=0.02) и KIR2DL5A (17.6% vs. 
47.7%, р=0.02) гените бяха намерени по-рядко при тези пациенти. При дефиниране 
на KIR генотипите като съотношение между броя на инхибиторните към този на 
активиращите рецептори се установи, че KIR генотип със съотношение 0.57 (4 акти-
виращи/7 инхибиторни KIRs) е предразполагащ за развитие на левкемия (р=0.003). 
Анализът на KIR лигандите показа по-голяма честота на хомозиготни носители на 
HLA-Bw4 алели с треонин на позиция 80 (13% vs. 1,2%, р=0.01) и по-малка чес-
тота на HLA-Bw6 носителство (66.7% vs. 87.5%, р=0.01) (66.7% vs. 87.5%, р=0.01) 
при пациенти с МЛ в сравнение със здравите. От наблюдаваните 52 KIR лигандни 
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комбинации, KIR3DS1(+)/L(-) и KIR3DL1(+)/3DS1(+)/L(-) бяха намерени с по-ниска 
честота при МЛ. Не бяха установени сигнификантни KIR и HLA лигандни асоциации 
при остра лимфобластна левкемия. В заключение, нашите резултaти предполагат, 
че полиморфизми в гените на имунния отговор могат да играят роля в патогенезата 
на МЛ, като допринасят за нарушаване на NK-клетъчната функция и изплъзване 
на левкемичните клетки от вродения имунен надзор чрез механизмите на взаимо-
действие на KIRs със съответните им HLA лиганди. 

ИНТЕГРИРАН ДИАГНОСТИЧЕН ПОДХОД 
ПРИ ЛЕВКЕМИЗИРАЛИ ЛИМФОМИ 

Маргарита Любенова Генова
Лаборатория по хематопатология и имунология, Национална специализирана 

болница за активно лечение на хематологични заболявания – София

B-клетъчните хронични лимфопролиферативни заболявания (CLPD) обхва-
щат различни неоплазии, които възникват от зрели имунокомпетентни клонални 
В-лимфоцити (TdT-, CD34-, SmIg+) на различни етапи на диференциация и ак-
тивация. Значителна част се изявяват с левкемична картина и се насочват към 
иминологичните лаборатории за диагностика. Левкемизиралите лимфоми с нис-
ка степен на малигненост формират хетерогенна група от нозологични единици, 
групирани заедно, поради дребноклетъчния си морфологичен състав и обичайно 
индолентен клиничен ход. Налице са и други припокриващи се клинични изяви.

Въпреки това, когато се анализират в детайли, морфологичните характерис-
тики на тези лимфоми показват поне толкова хетерогенност, колкото и сходство, 
особено когато се вземат под внимание и имунофенотипните характеристики. 
Пос ледната ревизия на класификацията на СЗО на лимфоидните и хемопоетични 
неоплазии (2016) изрично подчертава значението на интегрирането на цитология, 
имунофенотипи молекулярни характеристики за установяване на окончателната 
диагноза и прогноза на тези заболявания. Имунофенотипизацията чрез флоу-
цитометрия представлява съществен инструмент в диагностичния процес на B-
клетъчните лимфоидни нарушения. Въпреки това, важно е да се подчертае, че 
съществуват вариации в имунофенотипните профили на някои заболявания. Ин-
тегрирането на флоуцитометричните данни с тези за клиничните прояви и другите 
диагностични подходи (вкл. морфология, хистопатология и молекулярна генетика) 
се препоръчва в процеса на поставяне на диагноза и оценка на риска при зрелите 
B-клетъчни неоплазии.
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СЕСИЯ 6
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ 

ПЛУРИПОТЕНТНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ – ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА 
КЪМ КЛИНИЧНИТЕ ИЗПИТАНИЯ 

Румен Панков
Kатедра „Цитология, хистология и ембриология“ при Биологически факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски“

Плурипотентните стволови клетки (ПСК) притежават неограничен пролифера-
тивен потенциал, който, комбиниран със способността им да се диференцират до 
всички клетки на човешкото тяло, ги прави изключително атрактивен източник на 
материал за регенеративната медицина. Възможността за прилагането им като за-
местител на остарели или неправилно функциониращи клетки и тъкани, характер-
ни за много нелечими за момента болести, стимулира огромния интерес към тези 
уникални клетки. Днес, шестнадесет години след създаването на първите човешки 
ПСК, стволовоклетъчната биология започва своя преход от лабораторните изслед-
вания към клиничните изпитания. Макар и все още ограничени, първите данни от 
клинични изпитания от фази І и ІІ показват обнадеждаващи резултати за безопас-
ността и ефикасността на разработените терапии. В настоящата презентация ще 
направя преглед на напредъка в практическото използване на ПСК в регенератив-
ната медицина, както и на съществуващите все още предизвикателства.

ДЕСЕТ ГОДИНИ ОПИТ В АВТОЛОЖНАТА И АЛОГЕННАТА 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ – ОПИТЪТ НА ЕДИН 

ЦЕНТЪР – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 

Г. Михайлов, Г. Арнаудов, П. Ганева, Я. Петров, М. Минчев, И. Тонев, Ю. Жечев, 
С. Лозенов, Б. Спасов, M. Дончев, K. Игнатова, В. Стоева, T. Янкова, M. Геновa, 

Г. Балаценко

Въведение: Трансплантацията на хематопоетични стволови клетки (ТХСК) 
се е превърнала в стандарт в лечението на определени хематологични злокачест-
вени заболявания, солидни тумори, автоимунни заболявания, имунни нарушения 
и т.н. Данните за Европа и за света демонстрират повишение на трансплантирани-
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те пациенти на годишна база, като периодично се актуализират нови показания на 
базата на анализираните резултати от трансплантацията (автоложна и алогенна).

Цел: Целта на нашия анализ е да се обобщят данните от автоложните и ало-
генните трансплантации в трансплантационното отделение на НСБАЛХЗ – София.

Материали и методи: Трансплантационното отделение (ТО) (CIC 859) е 
създадено през 2004 г. Ретроспективно сме анализирали данни от 482 пациенти 
за последните 10 години (2004–2014): 419 автоложни, 63 алогенни (2010–2014). 
Средната възраст на пациентите в автоложната група е 43 години (20–67), и 35.8 
(20–59) в алогенната група. Броят на трансплантираните пациенти по години е 
както следва: 2004 (N=10); 2005 (N=23); 2006 (N=18); 2009 (N=34); 2010 (N=59), 
2011 (N=73), 2012 (N=83); 2013 (N=94); 2014 (N=87). В групата на автоложно транс-
плантираните пациенти най-голямата част от пациенти е тази с множествен мие-
лом (N=171), последвана от тази на пациентите с лимфом на Ходжкин (N=114) и 
НХЛ (N=108), солидни тумори (N=4) и ОМЛ (N=8). Алогенна ТХСК е проведена при 
пациенти с апластична анемия (N=5), ОМЛ (N=32), ОЛЛ (N=17), ХМЛ (N=1), НХЛ 
(N=1), ХЛ (N=1), множествен миелом (N=3), МДС (N=1), ХЛЛ (N=1), плазмоклетъч-
на левкемия (N=1). Според наличността на донор 35 пациенти са трансплантира-
ни от родствен донор (РД), 28 пациенти – от съвместим неродствен донор или от 
непълно съвместим неродствен донор. Употребата на кондициониращи режими е 
както следва – миелоаблативен режим (N=46), кондициониране с понижен интен-
зитет (N=17).

Резултати: В това проучване са обсъдени общата преживяемост (ОП), пре-
живяемостта, свободна от прогресия (ПСП), в различните групи, факторите за ус-
пешен контрол на подлежащото заболяване, рисковете и усложненията, свърза-
ни с терапията. В алогенната група са обсъдени причините за ранна смъртност: 
смъртност, свързана с трансплантацията (N=4), смъртността от рецидив (N=5), 
смъртността от GvHD (N=14).

Заключение: Резултатите демонстрират повишение на броя както на авто-
ложните, така и на алогенните трансплантации – глобална тенденция. Ниското 
ниво на терапевтично свързана смъртност доказва, че тази високотехнологична 
процедура води до повишение на ОП при някои пациенти и повишение на шансо-
вете им за продължителна ПСП.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ 
ПРИ ДЕЦА 

Д. Константинов, М. Йорданова, Б. Аврамова, Тр. Каменска
Клиника по детска клинична хематология и онкология, 

УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ

Представена е трансплантационната активност за периода 1997–2016 г. в 
първия за РБългария център за трансплантация на ТХСК. Осъществени са 295, от 
които 80 алогенни и 215 автоложни ТХСК. Разглеждат се в динамика различните 
аспекти на дейността като: показания за ТХСК; нозологични единици; характерис-
тики на пациентите; лечебни подходи; източници на стволови клетки. Дискутират 
се текущи проблеми, пътища за разрешаване и бъдещи насоки. 

ВЪВЕЖДАНЕ НА NGS МЕТОДИ ЗА HLA ТИПИЗИРАНЕ

Милена Иванова Иванова-Шиварова, Цветелин Иванов Луканов, 
Иван Юриев Павлов, Антоанета Недялкова, Лидия Цицелкова, Илина Тодорова, 

Елисавета Наумова
Клиника по клинична имунология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински 

факултет, Медицински университет – София

Разработени са различни NGS платформи, като изборът на метод зависи от 
клиничното приложение, броя проби и времето за анализ. Целта е да се валидират 
2 кита за MiSeq (Illumina): TruSight HLA (Illumina) и Holotype HLA X4 (Omixon). Бяха 
изследвани ДНК проби на пациенти, предварително HLA клас I и клас II генотипизи-
рани чрез PCR-SBT с използване на AlleleSeq китове. Протоколът за работа и при 
двата кита е подобен, но времето за изпълнение при кита на Omixon беше по-крат-
ко. При TruSight HLA за различните локуси беше установен сходен брой прочити 
(250–300) с изключение на DRB1G04 алелната група. Аналогично качествените па-
раметри като процент бази с Q30 имаха средна стойност 90%. Най-значими откло-
нения бяха намерени за DRB1G04 и DQB1G06. При Holotype HLA кита качеството 
на прочитите за отделните локуси варираше между 34 и 36, като HLA-DRB1 и DQB1 
локусите показаха по-високи стойности. Средната дълбочина на покриване на екзо-
ните беше над 25. Единствената неразграничима алелна комбинация, установена 
при Holotype HLA кита, засягаше DRB1 локуса (DRB1*12:01:01 и 12:06) в екзон 1. 
Значително по-висок процент неразграничими алелни комбинации бяха установени 
при използване на TruSight HLA секвенционен панел: 1 неразграничима комбинация 
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в екзон 3 на HLA-C; 3 в екзони 3 и 1 на HLA-B локуса и 6 в DRB1 екзони 1 и 2. Чрез 
двата NGS кита бяха тествани 2 проби с нов HLA-C*04 алел, който беше коректно 
определен. В заключение, NGS методите за HLA типизиране са лесни за рутинно 
приложение и се характеризират с по-висока разграничителна способност и капа-
цитет. NGS представлява добра алтернатива за имуногенетични лабораторатории.

ПРИНОСЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА ПУБЛИЧНА ДОНОРНА БАНКА 
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЪКАННО СЪВМЕСТИМИ ДОНОРИ 

ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ 
(ХСК)

Е. Наумова, Л. Куин, А. Михайлова, В. Атанасова, Цв. Луканов, А. Недялкова, 
М. Иванова

Български регистър за донори на стволови клетки от костен мозък и периферна 
кръв, Клиника по клинична имунология и Банка за стволови клетки, Университет-

ска болница „Александровска“, Медицински университет – София

Създаването на Българския регистър за донори на стволови клетки от костен 
мозък и периферна кръв и Националната банка за стволови клетки и последващото 
им приемане за пълноправни членове на Световния регистър за донори на стволо-
ви клетки от костен мозък и периферна кръв (BMDW) направи възможно развитието 
на алогенни трансплантации от ХСК от неродствени донори в България. Към момен-
та общият брой регистрирани донори е 2395, от които 39% са жени и 61% – мъже. 
Преобладаващата възрастова група е 26–35 години. Броят на дарените и съхра-
нени единици кръв от пъпна връв (КПВ) в Националната банка за стволови клетки 
понастоящем е 207. За периода 2005–2016 г. от двата трансплантационни центъра 
в България са подадени повече от 500 пациенти с онкологично заболяване на кръв-
та за търсене на съвместим родствен/неродствен алогенен донор. При 26% от тях 
е намерен напълно съвместим родствен донор, а напълно съвместим неродствен 
донор – при 46% от подадените пациенти. Общият брой алогенни трансплантации 
за периода 2005 – м. юли 2016 е 158 (105 – от родствен донор, 50 – от неродствен и 
3 – от КПВ). При 28% от пациентите не е намерен 10/10 HLA съвместим донор. С ог-
лед подобрение на алгоритъма за търсене на донори бе обсъдена възможността за 
намиране на съвместими донори в нашата популация чрез PCR-SBT анализ на HLA 
профилите на донорите в Българския регистър. Алелното и хаплотипното разпреде-
ление в Българския регистър бе също така определено. Направена бе и оценка на 
средното време за намиране на напълно съвместим родствен донор, което е 28 дни 
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при пациенти с 2 чести хаплотипа, 52 дни при тези с 1 рядък хаплотип и повече от 
90 дни при пациенти с 2 редки хаплотипа. На базата на това бе създадена стратегия 
за типизиране и търсене на съвместим донор за пациентите в България, които се 
нуждаят от трансплантация с ХСК.

СЕСИЯ 7
РЕПРОДУКТИВНА ИМУНОЛОГИЯ 

РЕПРОДУКТИВНАТА ИМУНОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ 

Е. Конова, Р. Георгиева

НИВА НА Т-РЕГУЛАТОРНИ КЛЕТКИ КАТО МАРКЕР 
ПРИ РЕПРОДУКТИВНИ НЕУСПЕХИ

Антонина Кирилова Кирова1, Габриел Елмаджиян1, Румен Георгиев Русев1,2

1Репро Инова ООД, 2Медицински университет – Плевен

Цел: Целта на изследването е да се определят нивата на Т регулаторните 
(Treg) клетки в периферна кръв при жени с репродуктивни проблеми и отклонения 
като възможна причина за инфертилитет и възможността да се използват като 
диагностичен маркер. 

Методи: Периферна кръв на 20 доказано фертилни жени с едно или повече 
живородени деца, без данни за патология на бременността, до 39-годишна въз-
раст, от български етнически произход.

Периферна кръв от 40 пациентки до 39-годишна възраст с репродуктивни проб-
леми, изразяващи се в хабитуални аборти, неуспешни IVF и неизяснен стерилитет.

Популацията на Тreg клетки беше определена флоуцитометрично с помощта 
на комбинация от маркери CD3, CD4, CD25 и FoxP3.

Резултати: От получените резултати на изследваните контроли определихме 
средна стойност 15.1625%, при ниво на значимост р=0.05. Определихме стандарт-
но отклонение 3.007945 и за референтен интервал приехме стойности от 12.2% 
до 18.2% (mean ± SD). 

Поради вероятността от вариации по расов признак, пол, възраст и недоста-
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тъчната информация за репродуктивен статус в литературата, приехме определе-
ните от нас стойности за референтни при фертилни жени.

Определихме средна стойност 8.0% и стандартно отклонение 2.09 при из-
следваната група пациентки. При всичките 40 пациентки установихме значително 
занижени нива спрямо дефинираната от нас референтна граница по отношение 
на %Treg от всички CD4+T-лимфоцити.

Заключение: Установи се разлика по отношение на Treg клетките при кон-
тролната група и пациентите, доказваща ролята им в патологията на зачеването и 
бременността. Статистически значимата разлика в нивата на Тreg при контроли и 
пациенти дава възможност за използването им като диагностичен маркер.

ВЛИЯНИЕ НА IN VITRO ДЕЦИДУАЛИЗАЦИЯТА ВЪРХУ СЕКРЕЦИЯТА 
НА IL-10 ОТ СТРОМАЛНИ КЛЕТКИ И ПРОМЕНИ НА ПЛАЗМЕНИТЕ МУ 

НИВА ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА

Боряна Димитрова Петкова1, Камелия Винкетова Петкова1, Емилия Стоянова 
Алова2, Поля Минчева Стоянова2, Владимир Жеков Жеков2, Илия Илков 

Карагьозов2, Милена Сергеева Мурджева1, Цветелина Павлова Орешкова1

1Секция „Молекулярна имунология“, Институт по биология и имунология на 
размножаването, БАН 

2Лабораторията по трансфузионна хематология, 
ДКЦ Токуда „Токуда болница София“ – София

Цел: Фокус на настоящите изследвания е цитокинът IL-10, който по време на 
бременността изпълнява функции на имуномодулатор, вазопротектор и участва 
в регулацията на трофобластната инвазия. Преди имплантацията на ембриона и 
през бременността нивата на IL-10 в кръвната рециркулация и репродуктивните 
тъкани на жената подлежат на регулация. Отклонения се наблюдават при имплан-
тационни неуспехи, прееклампсия и спонтанен аборт, което прави IL-10 подходящ 
диагностичен и прогностичен индикатор за проблемна бременност.

Източник на IL-10 могат да бъдат имунни и неимунни клетки.
Методи: Стромални клетки, изолирани от децидуални проби от пациенти, пре-

търпели елективен или спонтанен аборт, са третирани с прогестерон, β-естрадиол 
и цАМФ на всеки 48 часа за индуциране на децидуализация. 

Направен е набор от плазмени проби от бременни жени, спонтанни аборти и 
небременни жени в репродуктивна възраст. 

С цел проследяване промяната на нивата на IL-10 в зависимост от дециду-
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ализацията, развитието на бременността и при спонтанен аборт неговата концен-
трация в култивационната среда и плазмените проби е анализирана посредством 
ELISA.

Резултати: Приложената схема на децидуализация води до нарастване на 
секрецията на IL-10 в началните етапи на третиране и последващо понижение.

През трети триместър на бременността са отчетени понижени, в сравнение 
с небременните контроли, плазмени нива на IL-10. Сред случаите на спонтанни 
аборти, някои пациенти показват петкратно завишени стойности. 

Заключение: Динамиката на секреция на IL-10 при децидуализация предпо-
лага значението му за изграждането на рецептивността на ендометриума. Заедно 
с промяната на плазмената концентрация на IL-10 през бременността и отклоне-
нията при спонтанен аборт тези резултати подчертават значимостта на регулаци-
ята на неговите нива на майчино-феталната граница и на системно ниво.

ДНК ФРАГМЕНТАЦИОНЕН ИНДЕКС НА СПЕРМАТОЗОИДИ И ЗАГУБИ 
НА ПЛОДА СЛЕД ПРОЦЕДУРИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ

Виолета Рилчева Славчева1, Нина Пекова Айвазова1, 
Емилияна Илиева Конова1,2

1 Медицински център „Клиничен институт по репродуктивна медицина“ – Плевен
2 Център за репродуктивно здраве, Медицински университет – Плевен

Цел на проучването: Да се изследва влиянието на ДНК-фрагментационния 
индекс на сперматозоидите (DFI) и влиянието му върху загубите на бременността 
след процедури по асистирана репродукция (АРТ), вкл. автоложни ICSI, ICSI с 
донорски яйцеклетки и интраутеринни инсеминации (IUI). Оценката на DFI чрез 
анализиране структурата на спермалния хроматин (DNA Integrity тест), оказва 
влияние върху риска от загуба на бременността както по естествен път, така и 
след АРТ. 

Материали и методи: Проучването е проспективно. Пациенти: Изследвани 
са 531 мъже от двойки, извършили AРT процедура: автоложни ICSI процедури 
(n=416), ICSI с донорски яйцеклетки (n=39) и IUI (n=76). Методи: семенен анализ 
съгласно критериите на СЗО-2010, DNA integrity test, оценка качеството на ембри-
оните по системата на Gardner и Schoolcraft, 1999.

Резултати: Изследването не показва статистически значими различия между 
групите двойки, извършили ICSI, по отношение на постигане на бременност след 
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АРТ (χ2 = 0.55. р> 0.05, OR = 1.25). Въпреки това при високи нива на ДНК фраг-
ментация загубите на бременността нарастват (вкл. биохимични бременности и 
спонтанни аборти) при OR=5.65. При проучване процента на I клас бластоцисти 
(по Gardner и Schoolcraft), преди трансфера на ембриони, се установи статисти-
чески значима корелация както с DFI (χ2 = 7.80, р <0.05), така и с морфологията 
на сперматозоидите (χ 2 = 6,14; р <0.05). При двойки, извършили IUI, се установи 
връзка между DFI и изхода на процедурата (изразени като клинична бременност 
или спонтанен аборт) както по отношение DFI и процента бременности след IUI (χ 
2 = 6.29, р <0.05), така и между DFI и развитието на бременността след IUI (χ 2 = 
6.87; р <0.05).

Заключение: Изследването на спермална ДНК фрагментация има водеща 
роля в панела анализи по отношение мъжкия стерилитет, в допълнение към стан-
дартните спермални параметри. Когато DFI надвишава 27%, метод на избор тряб-
ва да е ICSI процедура дори и в случаите, когато конвенционалните спермални 
тестове са в референтни граници.

СЕСИЯ 8
ИМУНООНКОЛОГИЯ

ИМУНООНКОЛОГИЯ – НОВА ТЕРАПЕВТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ 
В МЕДИЦИНАТА

Елисавета Наумова
Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, 
УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет – София

Имуноонкологията (ИО) е нова терапевтична концепция, която включва ак-
тивна имунотерапия, използваща собствената имунна система на дадения паци-
ент, за да се пребори с тумора, като противодейства на механизмите за изплъз-
ване на конкретния тумор. По-доброто разбиране на ролята на имунната система 
при туморите и как те избягват контрола и атаката на имунната система позволи 
идентификация на редица нови терапевтични таргети и подходи за проучване. 
Имунотерапевтичните подходи включват индукция на антитуморен имунен отго-
вор, модулиране на имунния отговор, насочен към тумора, и предоставяне на ак-
тивни антитуморни ефекторни клетки в засегнатия организъм. Предимствата на 
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ИО концепцията в сравнение с другите терапевтични методи са: тя има за мишена 
имунната система, а не тумора, повлиява имунната система селективно да раз-
познае и атакува раковата клетка, създава дълготрайна имунна памет и осигу-
рява дългосрочен контрол над тумора. Известно е, че Т-клетъчните отговори се 
регулират посредством баланс между инхибиторни („checkpoint“) и активиращи 
сигнали. Туморите могат да нарушат този баланс, а впоследствие и имунния от-
говор. Ето защо таргетните checkpoint рецептори и активиращи пътища са подход 
за развитие на активната имунотерапия, предназначена за стимулиране на иму-
нен отговор. Една от задачите на имуноонкологията е да оцени възможностите 
на „checkpoint“ инхибиторите за постигане на дългосрочна преживяемост при па-
циенти с авансирал карцином. Ще бъде представен механизмът на действие на 
PD-1 и CTLA-4 инхибиторите в противотуморния имунен отговор.

ИМУНОТЕРАПИЯТА В МЕДИЦИНСКАТА ОНКОЛОГИЯ – РЕЗУЛТАТИ И 
БЪДЕЩИ НАСОКИ

Ж. Михайлова
Военномедицинска академия – София

МОНОЦИТОИДНИ И ПЛАЗМОЦИТОИДНИ ДЕНДРИТНИ КЛЕТКИ ПРИ 
КАРЦИНОМ НА КОЛОНА

М. Гълъбова

ДИНАМИКА НА НЕУТРОФИЛ/ЛИМФОЦИТНО И ТРОМБОЦИТ/
ЛИМФОЦИТНО СЪОТНОШЕНИЕ КАТО ПАРАЛЕЛЕН ПРЕДИКТИВЕН 

ФАКТОР НА КИ 67% ПРИ БОЛНИ С МЕТАСТАТИЧЕН НЕР-2 
ПОЗИТИВЕН КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА, ТРЕТИРАНИ 

С АНТИ-НЕР-2 МОНОКЛОНАЛНО АНТИТЯЛО

Д. Петкова, Ж. Михайлова, В. Петрова, В. Мегданова, Р. Владимирова, 
А. Факирова, И. Кисьова

Военномедицинска академия – София 
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ИГМ ИГОМНИ БИОМАРКЕРИ

Виктор Костов3, Велизар Шиваров4, Мая Хаджиева1, Шина Пашова5, 
Дилян Фердинандов3, Айвинд Ховиг2, Леонардо Меза-Зепеда2, Анастас Пашов1

1 Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН – София
2 Университетска болница – Осло,

3 Университетска болница „Св. Иван Рилски“, МУ – София
4 Болница „СофияМед“ – София

5 ИБИР, БАН – София

Серологията се използва за откриване на туморни антигени, а неоепитопи 
са изследвани като потенциални биомаркери в онкологията. Тук ние представяме 
нов подход за туморна серология, базирани на откриване на глобалните профили 
(imunosignatures) в антитяловия репертоар на ИгМ. Репертоарът от ИгМ антитела 
изглежда по-подходящ от ИгГ за диагностика чрез игомни профили поради краткия 
полуживот и неговата физиологична автореактвност. Микрочипове с 4526 линейни 
15-мерни пептиди от тумор-асоциирани антигени бяха тествани за ИгМ реактив-
ност със серуми от 21 пациенти с мултиформен глиобластом, мозъчни метастази 
или пациенти без рак. Намерен е профил от 165 пептида, реактивността към които 
е статистически значимо различна между трите групи пациенти, като тези пептиди 
са най-вероятно мимотопи на неизвестни епитопи. Предиктор на основата на тези 
пептиди класифицира успешно пациентите („leave one out“ валидация – 100%). 
Освен това хетерогеността на тази група пациенти беше изследвана и с клъсте-
рен анализ, при който 919/4526 реактивности се различаваха значимо между от-
делни групи от пациенти. Така голяма част от изследваните последователности 
са потенциален източник на игомни профили в ИгМ репертоара като естествен 
биосензор на вътрешната среда. SVM предиктор, конструиран въз основа на тези 
резултати, не отличава известни линейни Б-клетъчни епитопи (IEDB training set), 
а известни алгоритми, като lbtope и BepiPred, не предсказват намерените от нас 
мимотопи. Вероятно структурните особености на ИгМ мимотопите, подходящи за 
игомен анализ, се различават от тези на естествените линейни епитопи. За да 
дефинираме набор за глобален анализ, използвахме фагова библиотека с пъл-
ното разнообразие от случайни 7-мерни пептиди, селектирана върху сборен ИгМ 
репертоар от експеримантален ИВИгМ препарат на Biotest и негативно селекти-
рана върху моноклонален ИгМ миелом. С помощта на NGS секвениране беше 
дефиниран неизчерпателен набор от 224 087 7-мерни пептидни секвенции на ИгМ 
мимотопи. Както те, така и мимотопите от туморните антигени съдържат значи-
ми профили в секвенциите, като комбинации от пролин, триптофан и заредени 
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аминокиселинни остатъци преобладават. Поради сравнително малкия им брой 
дефинираните профили характеризират по-скоро подходящ структурен контекст, 
отколкото отделни мимотопи. Провеждат се експерименти за рационален дизайн 
на панели от имунодиагностични мимотопи за игомен анализ, като се рандомизи-
рат нискоинформативните позиции на намерените профили.

МЕЖДУКЛЕТЪЧНИ ВОЙНИ – СИЛАТА НА МЕТАФОРИТЕ В 
ИМУНОЛОГИЯТА

Виктория Сарафян1, Ирина Митърчева2

1Катедра по медицинска биология, Медицински университет – Пловдив, 
2Департамент по езиково и специализирано обучение

Цел: Проучване на метафоричния език, използван за описване на клетъч-
ните взаимодействия при осъществяване на имунния отговор. Така може да се 
разкрие когнитивното въздействие на концептуалните метафори в областта на 
имунологията. 

Метод: Лингвистичен анализ на български и английски текстове. 
Научният език: Трябва да бъде освободен от конотации, които отразяват 

или предизвикват културни и емоционални пристрастия, но той не се различава 
от другите сфери на човешка дейност по това, че също разчита на метафори. 
Наблюдава се интересен метафоричен обмен между терминологичните форми на 
имунологията, войната и музиката. Езикът на имунологията е изпълнен с военни и 
музикални метафори и аналогии. Баталните метафори характеризират отношени-
ята с чужди или вражески нашественици. Th-клетките се описват като „диригенти“ 
на „оркестъра“ на имунната система, а имуноглобулиновият „репертоар“ е безкра-
ен. Метафорите не предават факти, но придават яснота и дълбочина на смисъла.

Силата на метафорите: Да подпомогне учените в обяснението и представя-
нето на сложни идеи пред специалисти в други научни области. Имунологичният 
език е богат, динамичен и въздействащ – каквато е и самата имунологична наука.
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ПОСТЕРНА СЕСИЯ

ДЕТЕ С ВЕРОЯТЕН ДЕФИЦИТ НА ЛЕВКОЦИТНАТА АДХЕЗИЯ ТИП I

Н. Гешева1, Р. Кабакчиева2, Сп. Лесичкова1, П. Янкова1, Л. Куин1, П. Переновска2, 
Ел. Наумова1

УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет – София
1Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки

2Клиника по педиатрия

Първичните имунни дефицити са заболявания, дължащи се на дефект в 
структурата и/или функцията на органите на имунната система. Дефицитът на 
левкоцитната адхезия тип І (LADI) се развива вследствие на мутации в ITGB2 гена, 
кодиращ CD18 молекулата. До момента в световен мащаб са описани около 400 
случая на болни с този дефицит. Това е първият случай у нас на дете с вероятна 
диагноза LAD1, преминало за изследване и проследяване през ККИ.

Материал и методи: Касае се за момче на четиримесечна възраст, което 
от раждането е с левкоцитоза (WBC варират между 18.72 x 109/l и 65.92 x 109/l). 
Отхвърлено е онкохематологично заболяване. Анамнестични данни за протрахи-
рано отделяне на пъпа и чести инфекции. Детето е лекувано двукратно по повод 
уроинфекции, с еднократен епизод на фебрилитет с повръщане и диария, едно-
кратно с кожна инфекция, инфекция на меките тъкани на дясното бедро, наложи-
ла хирургична намеса, и двукратно трудно овладяващ се с антибиотична терапия 
фебрилитет без локализация на инфекцията.

Резултати: От проведените имунологични изследвания е установено нор-
мално серумно ниво на имуноглобулините и оксидативен взрив. Флоуцитоме-
тричното имунофенотипизиране не установи експресия на CD18, CD11a, CD11b 
и CD11c. Клиничните, лабораторните и флоуцитометричните данни насочват към 
LAD I. Очакват се резултати от генетично изследване в чужбина за потвърждава-
не на диагнозата. Лечението на формата на LAD I с експресия < 1% на CD18 е 
провеждане на трансплантация на хемопоетични стволови клетки. При детето и 
родителите е проведено НLA типизиране и е осъществено първоначално търсене 
на донор. 

Заключение: Считаме този случай за интересен поради това, че заболява-
нето е изключително рядко и изисква интердисциплинарен подход в диагностици-
рането, проследяването и адекватното лечение на пациента.
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ПРОУЧВАНЕ НА ИМУНОФЕНОТИП НА ЛИМФОЦИТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С ОСТРИ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Светла Огнянова Блажева1, Цеца Георгиева Дойчинова2, 
Ивайло Николаев Паков2, Симеон Пламенов Петков1, 

Цветан Христофоров Луканов1

1Медико-диагностична лаборатория по имунология, 
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД – Плевен

2Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД – Плевен

Острите инфекциозни заболявания са придружени от промени в броя или 
функцията на лимфоцитните популации и субпопулации. Тези промени могат да 
предоставят добра прогностична и диагностична информация и потвърждават не-
обходимостта от имунотерапия.

Цел: Да се изследват нивата на лимфоцитни популации и субпопулации в 
периферна кръв при пациенти с варицела, херпес зостер, невроинфекции, остри 
вирусни хепатити и инфекциозна мононуклеоза.

Пациенти и методи: При 78 пациенти с остро инфекциозно заболяване е 
проведена имунофенотипизация на лимфоцитни популации и субпопулации чрез 
флоуцитометричен метод. В зависимост от диагнозата пациентите бяха разделе-
ни на пет подгрупи: с невроинфекция, с хепатит, с варицела, с херпес зостер и с 
инфекциозна мононуклеоза.

Резултати: Установиха се по-ниски от референтните стойности за общи Т-
лимфоцити и Т-цитотоксични лимфоцити и по-високи от референтните за NK-
клетки и В-лимфоцити в групата на пациентите с невроинфекции. В групата на 
пациентите с инфекциозна мононуклеоза се наблюдават понижени стойности 
спрямо референтните за Т-хелпери, съотношение Тх/Тс и В-лимфоцити и пови-
шени стойности спрямо референтните за общи Т-лимфоцити и Т-цитотоксични 
лимфоцити. При изследваните пациенти от останалите групи средните стойности 
на лимфоцитните популации попадат в референтния интервал.

Заключение: Kлетъчно-медиираният имунитет има съществена роля в за-
щитата срещу остри инфекциозни заболявания. Описаните отклонения в някои от 
изследваните групи са свързани с по-тежко протичане на заболяването и доказ-
ват необходимостта от имуностимулираща терапия. Специфични са отклоненията 
при инфекциозната мононуклеоза, което потвърждава диагностичното значение 
на приложения метод.
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TH1/TH2/TH17 ЦИТОКИНОВ ПРОФИЛ ПРИ HIV/HCV КОИНФЕКЦИЯ 
В ХОДА НА ЕДНОГОДИШНА КОМБИНИРАНА АНТИРЕТРОВИРУСНА 

ТЕРАПИЯ

Марина Мартинова Александрова1, Радослава Емилова Грозданова1, Елица Ни-
колаева Голкочева-Маркова3, Нина Стоянова Янчева2, Андон Кирилов Тимчев2, 

Мария Християнова Николова1

1 НРЛ по имунология, Национален център по заразни и паразитни болести – 
София

2 ОППИН, СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ ЕАД – София
3 НРЛ по хепатитни вируси, Национален център по заразни 

и паразитни болести – София

Цел: HCV засяга около 30% от HIV+ лица, като променя клиничния ход на ин-
фекцията и компрометира отговора към комбинирана антиретровирусна терапия 
(cART). Настоящето изследване характеризира специфичния ефект на коинфек-
цията с HCV върху цитокиновата среда и оттам – възстановяването на T клетъч-
ния отговор в хода на cART.

Пациенти и методи: cART-наивни коинфектирани (HIV+HCV+, n=25) и моно-
инфектирани (HIV+, n=25) пациенти са проследени преди и 12 месеца след непре-
късната cART. Концентрацията (pg/ml) на IFNγ, TNFα, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17 е 
определена след 18 ч. стимулация на проби от периферна кръв с фитохемаглу-
тинин (CBA Human Th1/Th2/Th17 cytokine kit, BDTM). Ефектът от cART е оценен 
по потискането на HIV вирусната репликация (вирусен товар (VL) <1,6 log10 РНК 
копия/ml; RT PCR) и нарастването на абсолютния брой CD4 Т (dCD4AC клетки/μl; 
BD TRUCount, FACSCanto II).

Резултати: Коинфекцията с HCV потиска секрецията на ефекторни (IFNg, 
TNFα, IL-2, IL-4, IL-17) и регулаторни (IL-10) цитокини и отслабва контрола над 
имунната активация (IL-6/IL2) при HIV+ лица. След едногодишна cART нивата 
(средно±SEM) на IFNy(370±111), IL-2(95±12), IL-17(52±9) остават значително по-нис-
ки, а индексът IL-6/IL2(459±69) – по-висок при коинфектирани в сравнение с моно-
инфектирани лица (съответно: 843±129; 389±108; 84±8 и 208±65, р<0.05 за всички 
сравнения). Това e свързано с по-слаб имунологичен (dCD4AC:170±70 vs. 322±39 
HIV+ и вирусологичен (50% vs. 80% пациенти с VL<1.6) ефект от терапията.

Заключение: Коинфекцията с HCV допринася за намалена ефективност на 
антивирусния Th1 отговор, отслабен контрол над имунната активация и нарушена 
диференциация на Th17 лимфоцити на фона на cART, като повишава риска от ус-
корено увреждане на черния дроб и опортюнистични инфекции. Своевременната 
анти-HCV терапия може значително да подобри прогнозата при тези пациенти.
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ПЕРСИСТИРАЩА BKV ИНФЕКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТКА 
СЛЕД БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Яна Александрова Кръстева1, Атанаска Георгиева1, Снежина Михайлова1, 
Милена Иванова-Шиварова1, Цветелин Луканов1, Луиза Христова2, Е. Наумова1, 

Е. Паскалев2

1. Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ“ 
Александровска“, Медицински университет – София

2. Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска“, 
Медицински университет – София

BKV инфекцията е усложнение, обикновено възникващо след бъбречна транс-
плантация. Основна предпоставка за възникване е имуносупресивната терапия. 
При реактивация обикновено вирурията предхожда виремията. Лечението на ин-
фекцията се свежда основно до намаляване дозите на имуносупресия или до про-
мяна на имуносупресивния медикамент. Представяме клиничен случай на 36-го-
дишна пациентка, трансплантирана от жив родствен донор преди 4 години.

Изследвахме проби от плазма, серум и урина. Изолирахме вирусна ДНК с 
автоматизирана система Invitrogen. Получената ДНК амплифицирахме с Real time 
PCR Applied Biosystems 7500 и китове R-Gene, Geneproof и Bosphore.

На фона на терапия с Такролимус и флуорохинолон 30 месеца след транс-
плантацията се установиха нива на BKV в серум. Добавянето на Lefunomide и 
интравенозен ИгГ доведе до постепенното изчистване на вируса в плазмата и на-
маляване в урината в рамките на 9 месеца. Три месеца по-късно настъпи повтор-
на реактивация в плазма и Такролимус се замени от Еверолимус и циклоспорин. 
Това доведе до елиминиране на вируса в плазмата, но се задържа вирурия от 
порядъка на 1 250 750 copies/ml. При мониториране на болната след 4 месеца 
установихме ниски нива на BKV ДНК в плазма и средно високи – в урина. Въпреки 
това при извършената биопсия се описаха нефропатични лезии. 

Прави впечатление късната следтрансплантационна реактивация на BKV, 
което, въпреки че не е категорична индикация за последваща поява на нефропа-
тия, се приема за рисков маркер. Установихме,че въвеждането на mTOR инхиби-
тори, производни на сиролимус, и циклоспорини в терапевтичната схема води до 
намаляване на вирусния товар. Потвърди се ролята на Lefunomide за снижаване 
нивата на BKV. В конкретния случай медикаментозната корекция не доведе до 
пълно елиминиране на вируса и не можа да предотврати възникването на нефро-
патични изменения. Възможно е специфични имунологични механизми да предо-
пределят неефективния антивирусен отговор при пациенти, неповлияващи се от 
лечението.
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ПОТИСКАНЕ НА АВТОРЕАКТИВНИ КЛЕТКИ ЧРЕЗ ТЕРАПИЯ 
С МОНОКЛОНАЛНО АНТИТЯЛО ПРИ MRL/LPR МИШИ МОДЕЛ 

НА СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОЗУС

Н. Михайлова1, С. Брадянова1, П. Чепински1, С. Чаушева1, М. Хербат2, 
Д. Кюркчиев3, Й. Прехл2, A. Чорбанов1

1Лаборатория по експериментална имунология, Институт по микробиология, БАН
2Изследователска група по имунология, Унгарската академия на науките, 

Будапеща, Унгария
3Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, 

Медицински университет – София 

Цел: Системният лупус еритематозус (SLE) е системно автоимунно заболя-
ване. Молекулата на Анексин A1 (ANXA1) първоначално е била идентифицирана 
като фосфолипаза А2 (PLA2) – инхибиторен протеин и посредник при фармако-
логичните ефекти на глюкокортикоидите. Нашата хипотеза е, че е възможно да се 
потисне активността на автореактивните Т- и В-клетки при миши модел на лупус 
чрез третирането им с моноклонално антитяло срещу ANX A1.

Методи: Мишки от линията MRL/lpr, спонтанно развиващи лупус, бяха използ-
вани в инвитро и инвиво експерименти. Проточна цитометрия беше използвана за 
установяване експресията на ANX A1 върху Т- и В-клетки, измерване на ефекта 
на анти-ANXA1 антитяло върху активационни маркери CD25/CD69 и анализ на 
апоптоза. Нивата на IL-4, IL-10, IFN-γ, антидвойноверижни (дв) ДНК антитела в 
серума и броят на плазматичните клетки специфични към двДНК бяха определени 
количествено чрез ELISA, ELISpot и протеинов микрочип.

Резултати: Данните показват, че ANX A1 се експресира върху В- и Т-клетки 
при автоимунните животни. Беше наблюдавано дозозависимо намаляване екс-
пресията на активационните маркери CD25 и CD69 при спленоцити от MRL/lpr 
мишки инкубирани с анти-ANX A1 антитяло, а броят на анти-двДНК продуцира-
щите В-клетки беше значително по-нисък при третираните групи в сравнение с 
контролите. Третирането с анти-ANX A1 антитялото ин виво запазва ниските нива 
на анти-двДНК антителата, секрецията на IL-10 и предотвратява появата на кожни 
лезии при животни с лупус.

Заключение: Антианексин А1 антитялото може да бъде използвано за регу-
лиране активността на автоимунните клетки при MRL/lpr мишки с първоначалните 
прояви на заболяването.
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КОНСТРУИРАНЕ НА ХИМЕРНИ МОЛЕКУЛИ ЗА МОДУЛИРАНЕ 
АКТИВНОСТТА НА Б-КЛЕТКИТЕ В МИШИ МОДЕЛ НА ДИАБЕТ ТИП 1

Габриела Валентинова Бонева1, Илиян Константинов Манойлов1, Николина 
Михайлова Михайлова1, Ирини А. Дойчинова2, Андрей Иванов Чорбанов1

1Лаборатория по експериментална имунология, Институт по микробиология, БАН
2Факултет по фармация, Медицински университет – София

Цел: Диабет тип 1 (T1Д) е автоимунно органно-специфично заболяване, 
което води до разрушаване на бета-клетките на панкреаса с последваща хипер-
гликемия. Автореактивните В-клетки играят важна роля в патогенезата на забо-
ляването, като образуват автоантитела срещу различни антигени, действат като 
антиген-представящи клетки и активатори на Т-клетките. Те също могат да моду-
лират имунния отговор посредством отделяне на цитокини. Поради това В-клетки-
те могат да бъдат потенциална мишена за лечението на T1Д. Един от основните 
автоантигени при T1Д е ГАД65 (глутамат декарбоксилаза 65) – ензим, който се 
открива в β-клетките на панкреаса и катализира образуването на γ-аминомаслена 
киселина. FcγRIIB е миши В-клетъчен инхибиторен рецептор, който осъществява 
негативна регулация на сигнализацията през BCR и като резултат потиска проли-
ферацията и други биологични процеси в клетката. Поради това FcγRIIB би бил 
атрактивна мишена за потискане на автоимунния процес.

Методи: Протеиново инженерство, електрофореза и анализ на проточен ци-
тометър (FACS)

Резултати: Aнтитяло, специфично срещу мишия рецептор FcγRIIB, беше 
анализирано чрез електрофореза и FACS анализ. Бяха конструирани специфич-
ни химерни молекули посредством конюгиране на антитялото с пептиди, носещи 
Б- и Т-клетъчни епитопи на ГАД65. Химерните антитела разпознават специфично 
инхибиторния рецептор на автореактивните В-клетки срещу ГАД65 и намаляват 
тяхната активност. 

Заключение: Проведените тестове показаха, че избраното антитяло свърз-
ва инхбиращия миши рецептор FcγRIIB. Конструираните химерни молекули също 
показват висока специфичнoст на разпознаване. Тези резултати ни позволяват да 
заключим, че двете химерни молекули могат да бъдат използвани при лечение на 
индуцирани и спонтанни миши модел на T1Д.
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СВЪРЗВАНЕ НА ANNEXIN A1 ЧРЕЗ СПЕЦИФИЧНО АНТИТЯЛО 
ЗА МОДУЛИРАНЕ НА АВТОРЕАКТИВНИ T-КЛЕТКИ В ХУМАНИЗИРАН 

МИШИ МОДЕЛ НА СИСТЕМЕН ЛУПУС

С. Брадянова1, Н. Михайлова1, П. Чепински1, С. Чаушева1, Т. Великова2, 
E. Тодорова2, Д. Кюркчиев2, Д. Калинова3, М. Хербат4, Й. Прехл4, A. Чорбанов1

1Лаборатория по експериментална имунология, Институт по микробиология, БАН 
2Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, 

Медицински университет – София 

3Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, 
Медицински университет – София 

4Изследователска група по имунология, Унгарската академия на науките – 
Будапеща, Унгария

Цел: Системният лупус еритематозус (СЛЕ) е автоимунно заболяване, ха-
рактеризиращо се с производството на автоантитела срещу собствени ядрени 
антигени, развитие на гломерулонефрит и увеличен брой на автореактивни В- и 
Т-клетки. Протеинът анексин А1 (ANXA1) е ендогенен модулатор на имунната сис-
тема. Свръхекспресия се открива при активирани В- и Т-клетки както при миши, 
така и при хуманизирани модели на автоимунитет. Целта на настоящото проучва-
не е да се докаже, че е възможно да се потисне активността на автореактивните 
Т- и В-клетки при хуманизиран SCID миши модел на СЛЕ чрез третирането им с 
моноклонално антитяло срещу ANXA1.

Методи: Имуномодулиращата активност на терапевтичните антитела бе 
тествана инвитро и инвиво. SCID мишки бяха хуманизирани с човешки РВМС от 
здрави донори или от пациенти със СЛЕ. За установяване експресията на ANXA1 
беше използвана проточна цитометрия, както и за експресията на активационни 
маркери и анализ на апоптоза. Нивата на анти-двДНК антитела в серуми на мишки 
и броят на двДНК-специфични плазматични клетки бяха определени количестве-
но чрез ELISA, ELISpot и протеинов микрочип.

Резултати: Резултатите показват, че ANXA1 се експресира както върху В-, 
така и върху Т-клетки. Беше наблюдавано намаляване на експресията на акти-
вационните маркери CD25/CD69 върху Т-лимфоцити инкубирани с анти-ANXA1. 
Бяха отчетени понижени стойности в нивата на протеинурията и анти-двДНК анти-
телата при животни третирани с анти-ANXA1 антитялото в сравнение с контроли-
те, третирани само с PBS.

Заключение: Анти-ANXA1 антитялото може да се използва за регулиране 
активността на автоимунните прояви при хуманизирани SCID мишки със СЛЕ.
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ПОТИСКАНЕ НА ЛУПУСНИТЕ  СИМПТОМИ ЧРЕЗ ТЕРАПИЯ 
С АНТИ-C1Q SCFV АНТИТЯЛО ВЪРХУ MRL/LPR МИШИ МОДЕЛ 

НА СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОЗУС

Виолета Андреева Костадинова1, Силвия Брадянова1, Венцислав Чолаков2, 
Надежда Тодорова2, Иванка Цачева2, Андрей Чорбанов1

1Лаборатория по експериментална имунология, Институт по микробиология, БАН
2Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, 

Катедра по биохимия

Цел: Системният лупус еритематозус (СЛЕ) е хетерогенен автоимунен синд-
ром, характеризиращ се с хронично възпаление, В- и Т-клетъчна хиперактивност 
и производство на автоантитела срещу самостоятелни ядрени антигени. Като въз-
можен принос на С1q за поява на автоимунно заболяване като SLE е наблюде-
нието, че C1q е участник в апоптичното очистване като част от човешката хоме-
остаза. Капацитетът на C1q да се свързва с ранни апоптотични клетки може да 
бъде намален или дори загубен в присъствието на анти-C1q антитела, които са 
специфични за епитопи в gC1q.

Методи: Фагов дисплей, експресиращ едноверижни рекомбинантни анти-
тела беше скриниран, за да се избере scFv специфичен за анти-C1q автоанти-
тела от различни групи лупусни серуми. Седемседмични женски MRL/lpr мишки, 
отглеждани в контролирана среда, бяха използвани за инвиво експерименти. На 
тази възраст животните не показват никакви клинични признаци на автоимунно 
заболяване, включително автоантитела и протеинурия. MRL/lpr мишките бяха тре-
тирани с 20 mg/мишка scFv веднъж седмично. Контролната група мишки беше ин-
жектирана само с PBS. Нивата на IL-4, IL-10, IFN-γ, антидвойноверижна (дв) ДНК и 
анти-C1q антитела в серума бяха определени количествено чрез ензим – свързан 
имуносорбентен анализ. 

Резултати: В настоящото проучване ние изследвахме възможността да мо-
дулираме автоимунен отговор инвиво в MRL/lpr миши модел на СЛЕ чрез използ-
ване на неутрализиращо scFv, специфично за анти-C1q антитела. Данните показ-
ват, че третирането със scFv понижава нивата на анти-двДНК и анти-C1q антитела 
в серуми, както и появата на протеинурия.

Заключение: Генерираното scFv антитялото може да бъде използвано, за да 
се намали автореактивността в MRL/lpr мишки.
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ПЪРВИЧНА БИЛИАРНА ЦИРОЗА – ОЦЕНКА НА РАЗЛИЧНИ 
ИМУНОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Екатерина Иванова Иванова-Тодорова1, Цветелина Веселинова Великова1, 
Калина Динкова Тумангелова-Юзеир1, Екатерина Красимирова Куртева1, 

Калоян Павлинов Павлов2,Румяна Гергова Митова2, 
Радислав Венциславов Наков2, Йордан Георгиев Генов2, 

Борислав Георгиев Владимиров2, Доброслав Станимиров Кюркчиев1

1Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, 
Медицински университет – София

2Клиника по гастроентерология УМБАЛ „Царица Йоана“ – ИСУЛ, 
Медицински университет – София

Първична билиарна цироза (РВС) е автоимунно чернодробно заболяване, 
асоциирано с наличие на антимитохондриални антитела (АМА), както и със спе-
цифични антинуклеарни антитела (ANA).

Цел: Да се направи оценка в сравнителен план на различни имунологични 
техники за диагностика на специфични видовете AMA и ANA и да се определи най-
надежден скрининг за пациенти с PBC.

Методи: Установяване на AMA чрез индиректна имунофлуоресценция (IIF) 
на препарат от плъши черен дроб, стомах и бъбрек и АNA чрез Hep-2 клетки се 
считат за техниката на избор за рутинен скрининг. За определяне на видовете спе-
цифична AMA и ANA е използвана имуноблот техника със софтуер за обработка 
на данни.

Резултати: Представяме случай на 56-годишната жена с хронична холеста-
за, дискретна цитолиза, жълтеница, сърбеж по кожата и астеноадинамия и диаг-
ноза PBC. Резултатите от имунологични тестове показаха повишена IgM и поло-
жителен AMA, антигладкомускулни антитела (ASMA) и АNA. Бяха установени и 
типа АМА и ANA: AMA-M2, 3E(ВРО), анти-gp210, анти-SP100 и анти-PML. 

Заключение: AMA и PBC специфичната ANA, установени чрез IIF, модат да 
бъдат използвани като първа линия на анализ. Но в около половината от пациен-
тите с AMA/ анти-M2 са отрицателни. В такива случаи може да се установи ANA, 
която не се открива на криостатни срези от плъх, а само на Нер2 клетки или спе-
цифични имуноензимни методи, използващи рекомбинантни антигени. Намерени 
в около 50% от пациентите, ANA трябва да се търсят при силно подозрение за 
PBC особено при AMA негативни пациенти, тъй като те са много специфични за 
заболяването и обикновено се свързват с по-агресивен ход.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛЕН 
С ОСТЪР МИОКАРДИТ СЛЕД ТЕРАПИЯ С OКТAГАМ 

Красимира Георгиева Яръмова2, Фани Георгиева Мартинова1, 
Константин Петров Стоянов2, Иван Петров Мартинов2, 

Мария Христова Миланова2

 1Лаборатория по клинична имунология и Клиника по кардиология
2УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София

Цел: Представя се клиничен случай на остър миокардит на 35-годишен мъж, 
който постъпва в кардиологична клиника, с оплаквания от гръдна болка от 2 часа, 
изтръпване на двете ръце до лактите, задух, без гадене и повръщане. Съобщава 
за боледуване от вирусно заболяване от преди 2 дни, с температура и главоболие.

Методи: Използвани са: електрокардиография, графия на сърце и бял дроб, 
ехокардиография, ядрено-магнитен резонанс на сърце (ЯМР), сърдечна коронар-
на ангиография (СКАГ), клинико-лабораторни изследвания, имунологични изслед-
вания на периферна кръв – флоуцитометрично на основен клетъчен панел, нефе-
лометрично на IgA, IgG, IgM, С3 и С4, CMV и EBV чрез RT-PCR.

Резултати: Прие се, че се касае за остър миоперикардит, с ехоКГ данни за 
лекостепенна систолна дисфункция, фракция на изтласкване (ФИ) 46%, с хипо-
кинезия на предна стена. Проведеният ЯМР на сърце доказа остър миокардит, 
ангажиращ приблизително 2/3 от миокарда на лявата камера (ЛК). От СКАГ – ко-
ронарни артерии без обструкции.

От имунологичното изследване: клетъчни маркери Т-, В- и NK-клетки и се-
румни имуноглобулини IgA, IgM, IgG са в референтни граници; CRP, ANA скрининг, 
pANCA, cANCA, антикардиолипинов скрининг – отрицателни; CMV (+), EBV (–).

Проведе се лечение с високи дози венозен имуноглобулинов препарат (Окта-
гам) – по 2 г/кг т.т., в два последователни дни. Постигна се добър клиничен отговор. 
При направената контролна ехоКГ – нормализирана глобална систолна функция 
– ФИ 56% и остатъчни лекостепенни нарушения в сегментната кинетика.

Пациентът е изписан в подобрено общо състояние, без ритъмни и проводни 
нарушения.

Заключение: След проведеното лечение с венозен имуноглобулинов пре-
парат и при проследяване на 6-и месец пациентът е с пълно клинично, ехоКГ и 
имунологично обратно развитие на болестния процес.
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ИМУНОСУПРЕСИВНАТА ТЕРАПИЯ ДЕЙСТВА ПО ПОСОКА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУННАТА РЕГУЛАЦИЯ В ЧРЕВНАТА 

ЛИГАВИЦА ЗА РАЗЛИКА ОТ 5-АМИНОСАЛИЦИЛАТИТЕ

Цветелина Веселинова Великова1, Зоя Ангелова Спасова2, Илия Александров 
Караколев3, Екатерина Иванова Иванова-Тодорова1, Доброслав Станимиров 

Кюркчиев1, Спаска Ангелова Станилова3, Искра Петрова Алтънкова4

1Лаборатория по клинична имунология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, 
Медицински университет – София 

2Клиника по гастроентерология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“,
Медицински университет – София 

3Катедра по молекулярна биология, имунология и медицинска генетика – 
Медицински факултет, Тракийски университет 

4Университетска болница „Лозенец“, Софийски университет, 
Медицински факултет – София

Цел: Да установим промените в генната експресия на цитокини, свързани 
с Th17-лимфоцитната субпопулация, в засегната и подлежаща нормална мукоза 
при пациенти с хронични възпалителни чревни заболявания (ХВЧЗ) на различни 
терапевтични режими.

Методи: Изследвахме генната експресия на цитокините IL-17A, TGFβ, IL-6, IL-
10 и IL-23 във възпалена и подлежащата нормална мукозна тъкан на 37 пациенти 
с ХВЧЗ чрез сравнителен количествен PCR в реално време. Пациентите бяха раз-
пределени в три групи: без терапия (n=10), на 5-аминосалицилати (5-АСА) (n=11) 
и на имуносупресивна терапия (Азатиоприн±5-АСА/кортикостероиди) (n=16) с цел 
да сравним относителните единици на генна експресия (relative quantifi cation units 
– RQ) на изброените цитокини във всяка терапевтична група.

Резултати: Установихме, че терапията с 5-АСА препарати, за разлика от не-
лекуваната група пациенти, увеличава експресията на цитокините IL-6 (RQ=16.63 
срещу 5.75), IL-10 и IL-17A, докато намалява експресията на IL-23 и TGFβ (RQ=0.64 
срещу 1.54). В контраст, имуносупресивната терапия в сравнение с липсата на те-
рапия води до значимо намаляване на експресията на IL-6 (RQ=1.24 и 5.75) и IL-
17A едновременнно с увеличаване експресията на TGFβ (RQ=40.41 и 1.54) и IL-10.

Заключение: Резултатите ни показаха основно различия в експресията на 
цитокините TGFβ и IL-6 във възпалена мукоза в сравнение с нормална подлежаща 
тъкан и при двете групи пациенти на терапия в сравнение с нелекуваните макар и 
в противоположни посоки. Обобщено – терапията с 5-АСА не е толкова полезна за 
намаляване на възпалението и възстановяване на имунната регулация при бол-
ните с ХВЧЗ за разлика от имуносупресивното лечение.
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ХЕМОКИНОВИЯТ РЕЦЕПТОР CCR7, МЕДИИРАЩ ХОМИНГА, 
ВЪВ ВТОРИЧНИТЕ ЛИМФОИДНИ ТЪКАНИ: ЕКСПРЕСИЯ 

И КОРЕЛАЦИИ ПРИ ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ

Р. Владимирова, Д. Попова, E. Викентиева, И. Киндеков, И. Николов, Р. Станчев, 
И. Дамянов, Н. Петкова, К. Милчева, A. Недева, И. Гигов, Ю. Райнов

Военномедицинска академия – София

Цел: Малигнената лимфоцитна миграция в лимфните възли е важен аспект 
при хроничната лимфоцитна левкемия (ХЛЛ), но към момента се знае твърде мал-
ко за участващите механизми. Хемокиновият рецептор CCR7 (CD197) е молекула 
с основна роля в лимфоцитния хоминг към вторичните лимфоидни тъкани. Проуч-
ването е фокусирано върху експресионните нива на рецептора CCR7 върху B- и 
Т-клетките и техните клинико-лабораторни корелации при пациенти с ХЛЛ. 

Материал и методи: Изследвана е периферна кръв на 98 нелекувани паци-
енти с ХЛЛ, стадирани по Rai системата и разпределени в 3 рискови групи: нисък 
(Rai 0), междинен (Rai I/II), висок риск (Rai III/IV), сравнени с контролна група от 
17 здрави лица. Мононуклеарните клетки са маркирани и отчетени флоуцитомет-
рично.

Резултати: Експресията на CCR7 е значимо повишена върху В-клетките на 
пациентите с ХЛЛ (99.45%) в сравнение с контролната група (29.6%; P < 0.001). 
Рецепторът експресиран от В-клетките показва положителни корелационни зави-
симости с левкоцитния (P < 0.001; ρ = 0.452), лимфоцитния (P < 0.001; ρ = 0.462) и 
В-клетъчния брой (P < 0.001; ρ = 0.478) в общата група пациенти и в трите рискови 
групи. Зависимостта между нивата на CCR7 и CD49d (P < 0.001; ρ = -0.493) е с 
обратен знак както в общата група пациенти с ХЛЛ, така и в рисковите групи, като 
силата на връзката е най-висока в групите с нисък и междинен риск (P < 0.001). 
Нивата на CCR7 върху Т-клетките не показват разлики в разпределението между 
ХЛЛ пациентите и здравите лица и между рисковите групи.

Заключение: Значимо повишените нива и намерените връзки с неблагопри-
ятни клинико-лабораторни показатели на експресирания от В-клетките CCR7 са 
доказателства за важната роля на рецептора в малигнената лимфоцитна мигра-
ция към пролиферационните центрове и биологичния ход на тази левкемия.
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ИНТЕГРИРАН МИКРОСКОПСКИ, ИМУНОФЕНОТИПЕН И 
МОЛЕКУЛЯРЕН ПОДХОД В ДИАГНОСТИКАТА НА ТРИХОЛЕВКЕМИЯТА

Яница T. Давидкова1, Георги Н. Балаценко2, Антоанета С. Михова1, 
Тихомир И. Диков1, Валентина В. Маджарова1, Милан Ягуриноски1, 

Васил Г. Хрисчев3, Маргарита Л. Генова1

1Лаборатория по хематопатология и имунология, 2Лаборатория по цитогенетика 
и молекулярна биология, 3Клиника по хематология, Национална специализирана 

болница за активно лечение на хематологични заболявания – София

Въведение: Трихолевкемията (HCL) е рядка индолентна зрялоклетъчна не-
оплазия, характеризираща се със специфични морфологични и имунофенотип-
ни критерии. Правилната диагноза е от съществено значение за прилагането на 
ефективно лечение с пуринови аналози, в резултат на което се постигат трайни 
ремисии и обща 10-годишна преживяемост > 90%. Въпреки това диагнозата може 
да бъде затруднена поради малкия брой на циркулиращи левкемични клетки и 
„сухи“ костномозъчни аспирати, както и поради припокриване на морфология и 
фенотип с други левкемизирали лимфоми. Неотдавна V600E мутация в екзон 15 
на гена BRAF беше асоциирана с HCI.

Цел: Да се   проучи осъществимостта и диагностичното приложение на BRAF 
V600E мутация, идентифицира чрез PCR при пациенти с трихолевкемия.

Материали и методи: Включени бяха 27 пациенти с класическа и вариант на 
трихолевкемия, както и контролна група от пациенти с други В-клетъчни лимфо-
ми. Изследвани бяха проби от периферна кръв за наличие на разпознаваеми три-
холимфоцити, както и костномозъчни биопсии с имунохистохимия и оцветяване 
за ретикулин. Имунофенотипизацията беше осъществена с флоуцитометрия на 
кръв или костен мозък и 8-цветен панел от моноклонални антитела. За откриване 
на BRAF V600E мутация беше изолирана ДНК от периферна кръв и/или костно-
мозъчен аспират и/или от депарафинирани костномозъчни биопсии с последващ 
алел-специфична PCR.

Резултати: Пациентите с класическа HCL се характеризираха с наличието на 
цитопения и спленомегалия. Флоуцитометрията, основаваща се на ярка експре-
сия на CD20, CD22 и CD 11, CD25 и CD103 позволи идентифицирането на 1–61% 
трихилимфоцити в изследваните проби. При HCLv липсваше CD25, като в един 
от случаите маркерът се появи 2 години след поставяне на диагнозата. PCR ана-
лизът позволи установяването на BRAF V600E мутацията във всички пациенти с 
сHCL с изключение на един, включително при пациенти, при които откриването на 
по-малко от 0.02 Г/л клетки с HCL фенотип значително затрудняваха диагнозата, 
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както и при пациента, диагностициран с HCLv, при който към момента на молеку-
лярния анализ беше установена поява на CD25 експресия. Останалите пациенти 
с HCLv и други В-клетъчни лимфоми бяха отрицателни.

Заключение: Нашите резултати потвърждават високата честота на BRAF 
V600E при пациенти със съмнение за сHCL и отсъствието на аберацията при дру-
ги В-клетъчни лимфоми. Молекулярният анализ съществено допълва настоящите 
диагностични подходи, особено с помощта на ДНК в проби от костен мозък при 
пациенти без разпознаваеми левкемични клетки.

Благодарности: Изследването е частично подкрепено от Националния фонд 
„Научни изследвания“.

ВТОРИЧНА МЕМБРАНОЗНА НЕФРОПАТИЯ С ОТЛАГАНИЯ 
НА ИМУНОГЛОБУЛИНИ А ПРИ ХОЧКИНОВ ЛИМФОМ

В. Минкова1, И. Здравкова2, Е.Тилкиян2, Е. Кумчев 2, М. Колева-Иванова3 
1Катедра по обща и клинична патология, Военномедицинска академия – София

2Втора катедра „Вътрешни болести“, Секция „Нефрология“, Медицински 
факултет, Медицински университет – Пловдив, 

УМБАЛ „Каспела“ – Пловдив, Клиника по нефрология
3Катедра по обща и клинична патология, Медицински университет – Пловдив

Единични са случаите на мембранозен гломерулонефрит със субепителни 
отлагания на ИгА. Най-често това са пациенти с вторична нефропатия. Предста-
вяме мъж на 66 г. с протеинурия, хематурия и персистиращ фебрилитет от 6 ме-
сеца. Извършени са КТ на коремни органи и бял дроб, които установяват генера-
лизирана лимфаденомегалия. Биопсия на лимфен възел показва некротизиращ 
лимфаденит и стернална пункция с изразена еозинофилия, но се отхвърля хе-
матологично заболяване. Проведени са няколко консултации с ревматолог, който 
отхвърля наличието на системно автоимунно заболяване, и предвид протеинурия 
и еритроцитурия е насочен към клиника по нефрология. Изследвания: Хб–103, 
СУЕ – 98, общ белтък – 82, албумин – 23, урея – 4.8, креатинин – 100, отрицателна 
имунология. Урина: белтък – 3/+/пол., седимент – 6–8 левк., 10–16 еритр., 3–4 гр. 
цил.; протеинурия до 2 гр/24 ч. Имуноглобулини: IgG, IgM – в норма, IgA – 14.95 
р.г. (0.7–4.5), IgE – 3200 р.г. (0–120). Пункционна бъбречна биопсия: Мембранозна 
нефропатия II–III хистологичен стадий, като имунофлуоресцентното изследване 
доказа 3+ субепително грануларно отлагане на ИгГ и С3 и много обилно субе-
пително грануларно и псевдолинеарно отлагане на ИгА. Проведен е кратък курс 
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кортикостероиди с временен благоприятен ефект. На пациента се извършва кож-
на биопсия от лезия на десен глезен с резултат – сарком на Капоши. 10 месеца 
след началото на заболяването пациентът завършва летално и се провежда ау-
топсия с резултат Хочкинов лимфом IV „B“ стадий. Случаят показва важността на 
прецизната диагностика при мембранозна нефропатия, която може да разграничи 
първична от вторична и да насочи диагностичното и терапевтичното поведение.

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ГЕНЕТИЧНИ И ИМУНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ, 
ОПРЕДЕЛЯЩИ ТРОМБОГЕНЕЗАТА ПРИ ПАЦИЕНТИ 

С МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Д. Тодориева-Тодорова Костадинова1, Г. Ставрева-Маринова Цветанова2, 
К. Ковачева Стефанова3, Н. Цветков Цветанов1, Цв. Луканов Христофоров4, 

Св. Блажева Огнянова4, Т. Рашев Руменов5, А. Тодоров Ангелов6, 
П. Иванов Димитров7, Н. Кръстева Ангелова8, Н. Кючуков Христов9, 
Я. Иванов Йорданов9, Ст. Панайотова Иванова1, В. Попова Славчева1

1Клиника по хематология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен
2Сектор „Експериментална и клинична фармакология“, 

Медицински университет – Плевен
3Секция „Медицинска генетика“, Медицински университет – Плевен

4МДЛ по имунология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен
5Сектор „Молекулярна биология“, Медицински университет – Плевен

6Медицински университет – Плевен
7Сектор „Биохимия“, Медицински университет – Плевен

8Клиника по детски болести, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен
9Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен

Цели: С настоящото проучване целим да установим честотата на носител-
ство на генетични тромбофилични дефекти при пациенти с миелопролифератив-
ни заболявания (МПЗ), както и съпоставка между пациенти със и без вече прояве-
ни тромбози. Търсена е връзка между носителството на тромбофилични дефекти, 
JAK2 V617F мутацията и експресията на CD11b/CD18 върху неутрофилите.

Методи: Основният метод е вземането на 5–7 мл венозна кръв; информи-
рано съгласие; попълнена е анкетна карта. Проведен е ДНК анализ за: мутация 
в гена на коагулационен фактор V (фактор V Leiden – FVL), мутация G20210A в 
протромбиновия ген, полиморфизъм (PLA2 алел) в гена GPIIIa. Чрез флоуцитоме-
трия е доказана експресията на CD11b/CD18, а чрез документален метод – носи-
телството на JAK2 V617F. Резултатите са обработени статистически.

Резултати: Изследвахме 80 пациенти с диагноза МПЗ, хоспитализирани в 
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Клиника по хематология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, гр. Плевен за периода от 
08.03.2013 год. до 23.03.2016 год.

Установената от нас честота на FVL в общата изследвана група беше 18%, 
на PR G20210A беше 12.5%, а на PLA2 алелът на GPIIIa – 15%. От коморбиди-
тетът най-значимо влияние оказа артериалната хипертония. 19 от пациентите са 
съобщили за преживяно тромботично събитие, като при 36.8% се касае за тром-
бофиличен дефект. Носителството на JAK2 V617F мутация директно корелира с 
висок тромботичен риск. Значимо високо е и нивото на експресия на CD11b/CD18 
при всички пациенти, особено при хомозиготните носители на полиморфизмите.

Заключение:
• Носителството на генетични дефекти за тромбофилия е най-високо в гру-

пата пациенти с Полицитемия вера.
• Важно за прогнозата е определяне носителството на JAK2 V617F.
• Силната експресия на CD11b/CD18 върху неутрофилите корелира с по-

висок тромботичен риск.

ВРЪЗКА НА АНТИГРАНУЛОЗО-КЛЕТЪЧНИ И АНТИЗОНА ПЕЛУЦИДА 
АВТОАНТИТЕЛА С НЕУСПЕШНОТО ИНВИТРО ОПЛОЖДАНЕ 

ПРИ ИНФЕРТИЛНИ ЖЕНИ

Ивайло Методиев Вангелов1, Верка Йорданова Пешева1, 
Георги Иванов Николов2

1Институт по биология и имунология на размножаването 
„Акад. Кирил Братанов“, БАН

2Медицински център „РепроБиоМед“ – София

Цел: Настоящото проучване оцени клиничното значение на антигранулозо-
клетъчните (GCs) и антизона пелуцида (ZP) антитела за безплодието, което е или 
не е съпътствано с неуспешно инвитро оплождане (IVF).

Методи: Шестдесет и шест инфертилни жени, при които е проведена кон-
тролирана овариална стимулация за IVF-ембрионален трансфер, и 33 фертилни 
жени с нормален менструален цикъл бяха изследвани за анти-GCs и анти-ZP ан-
титела. Анализирана беше връзката между антителата и нивото на IVF.

Резултати: Установени са 23 анти-GCs и 22 анти-ZP серопозитивни инфер-
тилни жени. Нивата на антителата в тези инфертилни жени са по-високи в срав-
нение с фертилните жени с нормален менструален цикъл (P=0.0002, P=0.0004). 



СБОРНИК РЕЗЮМЕТА 65

Присъствието на антителата е свързано с ниско ниво на IVF при тези инфертилни 
жени (P<0.0001, P=0.005).

Заключение: Анти-GCs и анти-ZP антителата са свързани с ниско ниво на 
IVF при инфертилните жени. От клинична гледна точка антителата може би са 
важни за развитието на автоимунно-медиираните овариални дисфункции, а диаг-
ностицирането им би могло да осигури възможност за неинвазивно прогнозиране 
на резултата от IVF.

КОРЕЛАЦИОННА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ВЪЗРАСТТА, СПЕРМАЛНИТЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ И ДНК ФРАГМЕНТАЦИЯТА НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ

Данаил И. Мартинов1, 2, Нина П. Айвазова1, Любомира О. Илиева1, 
Албена Динкова1, Милена Атанасова Радева2, Емиляна И. Конова1, 2

1Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина“ – Плевен
2Медицински университет – Плевен

Цел: Настоящото проучване има за цел да проучи зависимостта на спер-
малните параметри и ДНК фрагментацията на сперматозоидите с възрастта при 
мъжа.

Методи: Изследвани са 48 здрави мъже на възраст от 18 до 50 години. На-
личието на PMNC в еякулата е установено със стандартен реагент – leuco screen 
(fertipro). Семенният анализ е извършен по критериите на СЗО от 2010 г. Морфо-
логията на сперматозоидите е определена по стриктните критерии на крюгер. Ин-
тегритета на спермалната ДНК (DFI) се определи чрез флоуцитометричен анализ 
– sperm dna integrity test (SDI). Обработката на получените данни се извърши чрез 
статистически пакет spss19 на ibm corporation.

Резултати: Анализът на резултатите установи отрицателна корелационна 
връзка между възрастта на мъжете и процента подвижни сперматозоиди (прогре-
сивно подвижни), както и между морфологията на сперматозоидите и възрастта. 
Отрицателна корелационна връзка беше установена и между DFI и спермалната 
морфология. Получените резултати показаха наличие на положителна корела-
ционна зависимост между DFI и възрастта.

Заключение: Получените от нас резултати подкрепят наблюденията на дру-
ги автори и схващането, че с напредване на възрастта и особено след 50-годишна 
възраст, качеството на спермалната ДНК се влошава и продукцията на анеупло-
идни сперматозоиди се учестява.
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ТЕМПЕРАТУРНО ЗАВИСИМА ЕКСПРЕСИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
НА ПРОТЕИНИ НА ТОПЛИННИЯ СТРЕС И АПОПТОТИЧНИ МАРКЕРИ 

В МИШИ ЕПИДИДИМИС

Силвина Запрянова Запрянова, Таня Георгиева Димова, 
Павел Истилиянов Рашев

Институт по биология и имунология на размножаването 
„Акад. Кирил Братанов“, БАН

Цел: Епидидимисът играе важна роля в репродукцията на бозайниците по от-
ношение на концентрацията на сперматозоидите (глава на епидидимис), матура-
цията (тяло на епидимис) и съхранението им (опашка на епидидимис). Общопри-
ето е, че температурата регулира генната експресия и протеиновата секреция на 
епидидималните епителни клетки. В настоящото проучване проследихме генната 
експресия и протеиновата локализация на топлинно-стресовите протеини Hsp70 
и alphaB-crystallin и апоптотичните фактори Bax, Bcl-2, p53 и pro-caspase-3 в миши 
епидидимиси при повишена температура. 

Методи: Топлинното третиране на зрели епидидимиси беше проведено на 
43°С за 1 час. Генната експресия на подбраните маркери беше определена с 
qPCR. Протеиновата локализация in situ на Hsp70, alphaB-crystallin, Bax и Bcl-2 
беше установена имунохистохимично. 

Резултати: Нашите резултати показват, че високата температура повлиява 
нивата на мРНК на всички изследвани гени, като най-значителна е експресията 
на Hsp70 и проапоптотичният фактор Bax. Имунохистохимичният анализ показ-
ва силна реакция в резултат от хипертермията, локализирана в цитоплазмата на 
епителните клетки. Нещо повече, АlphaB-crystallin беше установен в екстрацелу-
ларния матрикс около канала на епидидимиса, а Hsp70 и Bax – в неговия лумен. 
При нормални условия антиапоптотичният протеин Bcl-2 показва специфична екс-
пресия в тялото на епидидимиса. След топлинното третиране обаче беше наблю-
давана допълнителна реакция на Bcl-2 в главата на епидидимиса. 

Заключение: Високата температура индуцира повишена експресия на всич-
ки изследвани гени, което определя епидидимиса като температурно чувствите-
лен репродуктивен орган. Повишените нива на Hsp70 и Bax транскриптите са ин-
дикация за репарация на клетките в отговор на сигнал за апоптоза. Пространстве-
ната експресия на Bcl-2 предполага осъществяване на апоптозата в епидидимиса 
по регион-зависим начин.
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ТРОФОБЛАСТНИТЕ КЛЕТКИ МОДУЛИРАТ ЕКСПРЕСИЯТА НА CD90 
ОТ ДЕЦИДУАЛНИ СТРОМАЛНИ КЛЕТКИ

Камелия Винкетова Петкова1, Илия Илков Карагьозов2, 
Милена Сергеева Мурджева1, Цветелина Павлова Орешкова1

1Секция „Молекулярна имунология“, Институт по биология и имунология 
на размножаването „Акад. К. Братанов“, БАН 

2Отделение по обща и онкологична гинекология и тазова хирургия, 
ДКЦ „Токуда болница София“ 

Цел: Имуномодулиращите способности на мезенхимните стромални клетки 
ги определят като нов подход в клетъчната терапия. В зависимост от фактори в 
тъканта, от която произхождат, те упражняват имуносупресивен или активиращ 
ефект. Имуностимулиращите им свойства се свързват с понижаване на експреси-
ята на CD90, която се обусловя от ангиогенни фактори. По време на бременността 
при човек зоната на ембрионална имплантация се характеризира с интензивна 
ангиогенеза. Ние предположихме, че децидуалните мезенхимни стромални клетки 
(ДСК) в базалната децидуа (инфилтрирана от трофобластни клетки) и париетал-
ната децидуа (инфилтрирана от по-малко трофобластни клетки) се различават по 
експресията на CD90.

Методи: Изследвана беше експресията на CD90 от ДСК, изолирани от базал-
на (бДСК) и париетална (пДСК) децидуа. За да определим значението на трофоб-
ластните клетки като модулатор на физиологичната среда в базалната децидуа, 
ДСК бяха култивирани с вилозни (JAR) и екстравилозни (JEG3) трофобласти, след 
което експресията на CD90 от ДСК, както и броят и преживяемостта им, бяха из-
следвани чрез FACS анализи.

Резултати: пДСК (n=5) показаха масова експресия на CD90 (93±2.8%). В гру-
пата на бДСК този профил на експресия бе наблюдаван в две линии, докато в 
останалите 4 линии се наблюдаваха две субпопулации: CD90+ и CD90- клетки-
те. CD90+ клетките (53.5±10.2%) се характеризираха с по-висока гранулираност в 
сравнение с CD90-. В допълнение, експресията на CD90 от ДСК се понижи в ре-
зултат на контакта им с JAR (1.6 пъти; p=0.006), както и с JEG3 (1.7 пъти; p=0.02).

Заключение: Трофобластите участват в понижаването на експресията на 
CD90 от ДСК и въздействат на функциите на ДСК в имплантационната ниша.
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СЪОТНОШЕНИЕТО ТЕЖКИ/ЛЕКИ ВЕРИГИ – РАНЕН ПРОГНОСТИЧЕН 
ФАКТОР ЗА ПРЕЖИВЯЕМОСТ, СВОБОДНА ОТ РЕЦИДИВ 

ПРИ АВТОЛОЖНО ТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ 
С МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ

Лидия Иванова Гърчева, Виолета Тодорова Петкова, 
Керанка Атанасова Димитрова, Иван Ивов Митков

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични 
заболявания – София

Цел: С помощта на Hevylite® (HLC) е възможно да се определят концентра-
циите както на включения моноклонален протеин, така и на невключения поликло-
нален комплекс тежка/лека верига. Нарушеното HLC съотношение и супресията 
на невключения комплекс корелират с по-кратка обща преживяемост на пациен-
тите с множествен миелом (ММ).

Методи: Изследвани са 28 ММ пациенти, преминали автоложна трансплан-
тация на стволови клетки (ASCT) и последваща високодозова терапия с мелфа-
лан. Серумните проби са анализирани с кит Hevylite® на турбидиметър SPAPLUS. 
Концентрациите и съотношението на HLC са сравнени със съответстващите им 
референтни граници при здрави хора. Преживяемостта, свободна от рецидив 
(PFS), е определена чрез анализ на Каплан – Майер.

Резултати: Преди ASCT, 1 пациент постига пълен отговор (CR), 13 – много 
добър частичен отговор (VGPR), 9 – частичен отговор (PR), 2 – минимален отговор 
(MR), 2 – прогресия на болестта (PD) и 1 пациент не показва отговор. Нарушеното 
съотношение преди ASCT се свързва с по-ниска PFS. Постигането на VGPR преди 
ASCT не се асоциира с повишенa PFS. Добавянето на нормалното HLC съотно-
шение към оценката на отговора дава значителна информация с прогностично 
значение и се свързва с по-високa PFS.

Заключение: Съотношението HLC е ранен прогностичен маркер за PFS при 
ММ пациенти след ASCT. Постигането на нормално HLC съотношение както пре-
ди, така и след ASCT може да бъде индикатор за по-висока PFS и да дава прог-
ностична информация за отговора на терапията.
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YKL-40 В СЛЮНКА ПРИ ОРАЛЕН КАРЦИНОМ – 
БИОЛОГИЧНА ЗНАЧИМОСТ

Мария Христова Казакова1, Николай Христов Мехтеров1, 
Константин Емилов Тончев2, Кирил Костов Симитчиев3, 
Боян Стоянов Владимиров2, Виктория Степан Сарафян1

Медицински университет – Пловдив; 
1Катедра „Медицинска биология“

2 Катедра „Лицево-челюстна хирургия“
3ПУ „П. Хилендарски“, Катедра по аналитична химия и компютърна химия“

Цел: Целта на проучването е да се изследва концентрацията на потенциал-
ния провъзпалителен и туморно асоцииран биомаркер YKL-40 и цитокина IL-2 при 
пациенти с орален карцином. 

Материал и методи: В проучването са включени пациенти (n=25) с орален 
карцином на средна възраст 61 год. и възрастово съпоставима контролна група 
(n=6). Нивата на YKL-40 и IL-2 в серум и слюнка са определени чрез ELISA. Съ-
отношенията между две непрекъснати променливи са оценени с коефициент на 
Кендъл. Тест на Mann-Whitney е използван за сравнение на стойностите на посто-
янно променливата в две независими групи. Всички изчисления са направени с 
MS Excel 2010.

Резултати: Отчита се повишена концентрация на YKL-40 в слюнка спрямо 
нивото на гликопротеина в серум. Не се открива значителна разлика между стой-
ностите на YKL-40 в серум при пациенти и здрави индивиди. Има данни, че нарас-
тващите концентрации на YKL-40 при редица туморни процеси са показател за 
инвазивността и злокачествеността на неопластичния процес. Във всички проби 
нивата на IL-2 са под детектируемия минимум (7 pg/ml). Предполага се, че ниските 
стойности на IL-2 водят до невъзможност за активиране на NK-клетките и послед-
ваща имуносупресия, каквато се наблюдава при тези пациенти.

Заключение: Високите нива на YKL-40 в слюнка потвърждават локалната 
експресия на гликопротеина, което го очертава като надежден прогностичен пока-
зател при мониториране на пациенти с орален карцином.
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МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ МАСТНА ТЪКАН ПОВИШАВАТ 
АПОПТОЗАТА НА ТУМОРНИ КЛЕТКИ

Милена Стефанова Костадинова1, Снежана Събинова Кестенджиева1, 
Елена Николаева Стоянова1, Борис Иванов Антонов2, Пламен Славов Кинов2, 

Цветелина Павлова Орешкова1, Милена Сергеева Мурджева1

1Секция „Молекулярна имунология“, Институт по биология и имунология 
на размножаването  „Акад. Кирил Братанов“, БАН

2Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ

Цел: Мезенхимните стволови клетки (MSC) са потенциален източник за тера-
пии на автоимунни заболявания, антитуморни терапии и за регенеративна меди-
цина. Приложението на MSC в клиничната практика е възпрепятствано от проти-
воречивите данни за ролята им в туморната прогресия. Целта на нашето изслед-
ване е проследяване на промените в апоптозата на туморни клетки от линиите 
PC3, MCF-7 и SCC-9 при взаимодействието им с MSC от мастна тъкан (AT-MSC).

Методи: AT-MSC бяха изолирани по стандартен протокол. Клетки от тумор-
ните линии (PC3, MCF-7, SCC-9), AT-MSC и ко-културите бяха култивирани в 
DMEM-Low Glucose с 10% фетален телешки серум при условия: 370C, 5% CO2, 
95% влажност. Туморни клетки бяха култивирани в директен контакт с AT-MSC или 
третирани с кондиционирана среда от AT-MSC. На 5-ти/9-ти ден от началото на 
експеримента клетките бяха оцветени с АнексинV и PI. Резултатите бяха отчетени 
на FACS и анализирани със Cell Quest Software.

Резултати: В настоящото изследване наблюдавахме промяна в нивата на 
апоптоза на туморните клетки при взаимодействието им с AT-MSC. При линиите 
PC3 и SCC-9 на 5-ти и 9-ти ден отчетохме повишаване на късно-апоптотичните 
и мъртвите клетки в сравнение с нетретираните контроли. При линията MCF-7 
на 5-ти ден се повишават късно-апоптотичните и мъртвите клетки, а на 9-ти ден 
се повишават и клетките в ранна апоптоза. Ефектът е по–изразен в условия на 
директен контакт.

Заключение: Обобщените данни показват повишаване на апоптотичните и 
некротичните туморни клетки при взаимодействие с MSC in vitro, което асоции-
ра със забавяне на пролиферацията на туморните клетки, отчетено в предишни 
наши експерименти. 
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СЕКРЕТОРНИ ФАКТОРИ В СРЕДА ОТ КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ, 
ИЗОЛИРАНИ ОТ GLIOBLASTOMA MULTIFORME, ПОТИСКАТ 

АКТИВАЦИЯТА НА Т-ЛИМФОЦИТИТЕ И ПОВИШАВАТ БРОЯ НА TREGS

Калина Динкова Тумангелова-Юзеир1, Екатерина Иванова Иванова-Тодорова1, 
Цветелина Веселинова Великова1, Емануил Найденов2, Екатерина Красимирова 

Куртева1, Севдалин Славов Начев3, Доброслав Станимиров Кюркчиев1

1Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, Катедра по 
клинична лаборатория и клинична имунология, 

Медицински университет – София
2Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, 

Катедра по неврохирургия, Медицински университет – София
3Катедра по обща и клинична патология, Военномедицинска академия – София

Цел: Да се установи влиянието на супернатанти от клетъчни култури, изо-
лирани от Glioblastoma multiforme (GBM) върху T-клетки в състава на периферни 
кръвни мононуклеарни клетки (PBMCs), изолирани от здрави донори. Да се из-
следва среда от GBM клетъчните култури за секреция на фактори с имунорегула-
торни функции.

Методи: Клетъчно култивиране, флоуцитометричен анализ, ELISA, стимула-
ция на Т-лимфоцити с phytohemagglutinin (PHA).

Резултати: PBMCs, изолирани от 14 здрави донори, бяха култивирани със 
супернатанти от 14 клетъчни култури от GBM. Впоследствие при 8 от пробите 
беше изследвано влиянието на средата от GBM клетъчните култури върху спо-
собността за активация на Т-лимфоцитите, а при 6 – върху промяната на броя на 
T-регулаторните лимфоцити (Tregs). Като контрола бяха използвани PBMCs от съ-
щите донори, поставени в контролна среда. Активацията на Т-лимфоцитната по-
пулация от PBMCs беше изследвана при стимулирането им с PHA, като беше по-
лучен по-нисък индекс на стимулация на Т-клетки, култивирани със среда от GBM 
клетъчни култури в сравнение с контролните клетки. Изследването на влиянието 
на супернатанта от GBM клетъчни култури върху броя Tregs показа тенденция към 
тяхното повишение. Супернатанти от 16 GBM клетъчни култури бяха изследвани 
за наличие на 15 секреторни фактори, като положителни резултати бяха получени 
за IL-6, IL-8 и matrix metalloproteinase 10 (MMP10).

Заключение: Получените резултати водят до извода, че фактор/и секретиран 
от GBM клетъчни култури потиска активацията на Т-лимфоцити, изолирани от здра-
ви донори, и увеличава броя на Tregs. Предполагаемият фактор, който упражнява 
този ефект, според нашият екип най-вероятно е IL-6, чиято секреция беше устано-
вена в голямо количество в изследваните супернатанти от GBM клетъчни култури.
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КУЛТУРНИ РАСТЕНИЯ С КАНЦЕРОГЕНЕН ЕФЕКТ. ПОЛЕНИ 
И БАЛАНС TH1/TH2 ИМУНЕН ОТГОВОР

Милен Милев
СБАЛОЗ – София-област

Доказано е, че растения, използвани в медицината и бита, предизвикват рак. 
Примери – антихипертензивният препарат Reserpin, подправки – като естрагон. 
Да говорим за тютюна е банално. Обикновено се касае за канцерогенеза с неиму-
нен механизъм.

А за други – като цветните растения (с техните силно имуногенни полени) може 
ли да се допусне, че модулират имунния отговор в посока, която отслабва противо-
туморната защита?

Ефекторните механизми на имунния отговор зависят от диференцирането на 
Т-хелперите на субпопулации – Th1 и Th2. Двете субпопулации се отличават по 
профила на синтезираните от тях цитокини. Следователно – имунният отговор се 
развива като Th1 или Th2 отговор.

Възпалителните реакции и противотуморният имунитет е свързан с Th1 
имунния отговор. Тh2 отговорът е свързан със синтез на цитокини, стимулиращи 
продукцията на антитела (особено IgE).

Известно е, че съществува баланс между Th1 и Th2 имунния отговор – цито-
кините от Th1 отговора потискат тези от Th2 и обратното. 

Естествено възниква въпросът до какво води отклоняватето на имунния от-
говор в посока Th2 тип. В случая най-честа е поленовата алергия, но е очаквана 
и промяна в баланса Th1/ Th2 отговор. Данните за ефектите от промяната са про-
тиворечиви.

ПРЕДЛЕЧЕБНОТО НЕУТРОФИЛ/ЛИМФОЦИТНО СЪОТНОШЕНИЕ 
И ТРОМБОЦИТ/ЛИМФОЦИТНО СЪОТНОШЕНИЕ КАТО 

ПРОГНОСТИЧЕН И ПРЕДИКТИВЕН ФАКТОР ПРИ БОЛНИ С 
ЧЕРНОДРОБНИ МЕТАСТАЗИ ОТ СОЛИДНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ 

 Ж. Михайлова, В. Петрова, Д. Петкова, В. Мегданова, Р. Владимирова, 
А. Факирова, И. Кисьова

Военномедицинска академия –  София
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ПРОГНОСТИЧНА РОЛЯ НА НЕУТРОФИЛ/ЛИМФОЦИТНОТО 
И ТРОМБОЦИТ/ЛИМФОЦИТНОТО СЪОТНОШЕНИЕ ПРИ БОЛНИ 
С ОПЕРАБИЛЕН ДЕБЕЛОЧРЕВЕН КАРЦИНОМ В СРАВНЕНИЕ 

СЪС СТЕПЕНТА НА ТУМОРНА ИНФИЛТРАЦИЯ, БРОЯ 
НА МЕТАСТАТИЧНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЛВ, МИКРОСАТЕЛИТНАТА 
ТУМОРНА НЕСТАБИЛНОСТ И СВОБОДНАТА ОТ ПРОГРЕСИЯ 

ПРЕЖИВЯЕМОСТ 

 В. Петрова, Ж. Михайлова, В. Мегданова, Д. Петкова, Р. Владимирова
Военномедицинска академия – София

ДИНАМИЧНА ОЦЕНКА НА НЕУТРОФИЛ/ЛИМФОЦИТНО И 
ТРОМБОЦИТ/ЛИМФОЦИТНО СЪОТНОШЕНИЕ КАТО ПАРАЛЕЛЕН 
ПРЕДИКТИВЕН ФАКТОР ЗАЕДНО С ХЕПАТОЦИТНИЯ РАСТЕЖЕН 

ФАКТОР ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СОЛИДНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ 
И ЧЕРНОДРОБНИ МЕТАСТАЗИ

 Ж. Михайлова, В. Петрова, Д. Петкова, В. Мегданова, Р. Владимирова, 
А. Факирова, И. Кисьова 

Военномедицинска академия – София

ПРЕДИКТИВНА ДИНАМИКА НА НЕУТРОФИЛ/ЛИМФОЦИТНОТО 
И ТРОМБОЦИТ/ЛИМФОЦИТНО СЪОТНОШЕНИЕ КЪМ ОТГОВОРА 

НА ИМУНОТЕРАПИЯ С НИВОЛУМАБ ПРИ БОЛНИ С МЕТАСТАТИЧЕН 
МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ ВРАФ-НЕМУТИРАЛ – ОПИСАНИЕ 

НА ДВА КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ 

 В. Мегданова, Ж. Михайлова , Д. Петкова, В. Петрова, Р. Владимирова, 
А. Факирова, И. Кисьова

Военномедицинска академия – София
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОГНОСТИЧНАТА РОЛЯ НА VEGF 
С МАРКЕРИ СЪС СТАНДАРТНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ 

С КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

Ал. Петров1, Г. Минков1, Ст. Николов1, Е. Енчев1, Ев. Димитров1, 
К. Халачева2,3, Й. Йовчев1

1Катедра по хирургия, УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ – Стара Загора
 2Катедра по молекулярна биология, имунология и медицинска генетика, 

Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
3Лаборатория по клинична имунология, 

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ – Стара Загора

Цел: Да определим прогностичното значение на предоперативните серум-
ни нива на vascular endothelial growth factor (VEGF) при пациенти с колоректален 
карцином и да сравним с предоперативните серумните нива на CEA и CA 19-9 по 
отношение на клиничен стадий метастази в лимфните възли и диференциация на 
тумора. 

Методи: Бяха изследвани 64 пациенти (41мъже; 23 жени) с диагностициран 
спорадичен колоректален карцином. Съгласно TNM класификацията – 10 (15.6%) 
бяха на стадий I; 39 (60.9%) на стадий II; 8 (12.5%) на стадий III; 7 (10.9%) на ста-
дий IV. Според патологичната диференциация: 4 (6.3%) бяха с добре диферен-
циран; 46 (71.9%) с умерено диференциран; 14(21.9%) със слабо диференциран 
тумор. Серумите от пациентите и 40 от здрави контроли бяха изследвани чрез 
количествени търговски ELISA китове (eBioscience).

Резултати: Нивата на VEGF при пациенти бяха сигнификантно по-високи, 
сравнени с тези на здравите контроли (p=0.014). Нивата на VEGF, CEA and CA 19-9 
бяха сигнификантно по-високи при пациенти с III и IV клиничен стадий (p=0.017; 
p=0.001; p=0.007) и патологични данни за метастази в лимфните възли (p=0.025; 
p=0.012; p=0.036). Единствено високото предоперативното серумно ниво на VEGF 
имаше сигнификантна асоциация със слаба диференциация на тумора (p=0.041). 
При сравнителния анализ на трите изследвани маркера беше открита сигнифи-
кантна позитивна корелация между нивата на VEGF с тези на CEA (r=,321) и CA 
19-9 (r =,380).

Заключение: Предоперативното серумно ниво на VEGF при пациенти с коло-
ректален карцином e прогностичен маркер, сравним с вече утвърдените в клинич-
ната практика CEA and CA19-9. Високото предоперативно серумно ниво на VEGF 
се асоциира с напреднал локален и системен процес със слаба диференциация. 
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ФЕНОТИПНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧОВЕШКАТА КРЪВ 
ОТ ПЪПНА ВРЪВ ДЕМОНСТРИРАТ НЕЗРЯЛОСТ НА НЕОНАТАЛНАТА 

ИМУННА СИСТЕМА

Валентина Костова Атанасова, Анастасия Петрова Михайлова, 
Елисавета Йорданова Наумова

Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ 
„Александровска“, Медицински университет – София

Проучванията с използване на кръв от пъпна връв (КПВ) демонстрират ко-
личествени и качествени различия в имунните клетки в сравнение с възрастните, 
както и незрялост на имунния отговор на новородените към бактериални и вирус-
ни антигени.

Цел: Настоящото проучване има за цел да оцени клетъчния имунитет на бъл-
гарските новородени.

Методи: 72 единици КПВ, дарени на Националната публична банка за ство-
лови клетки, УМБАЛ „Александровска“, София, бяха анализирани с многоцветна 
флоуцитометрия.

Резултати: Популациите имунни клетки в КПВ бяха представени както след-
ва: CD3+ Т-клетки: 62.27±9.64%; CD19+ В-клетки: 17.47±5.46%; CD3-CD16/CD56+ 
NK-клетки: 17.27±8.4%; високо съотношение CD4/CD8 (2.86±0.82) поради нисък 
процент на супресорно-цитотоксичните CD3+CD8+ клетки (16.65±8.21). Броят 
на CD3+gdTCR+ (1.0÷5.3%) и CD3+CD4+CD8+ (0.16÷3.58%) Т-клетки варираше. 
Беше установена експресия на CD38 при 94.53±1.56 от лимфоцитите, докато HLA-
DR се откри при 18.04±5.78% от тях. Наблюдаван бе превес на наивните CD45RA+ 
(63.58±9.8%) в сравнение с CD45RO+ (5.1±1.42%) паметови клетки. Ранните хе-
мопоетични маркери CD34 и CD133 демонстрираха почти идентични профили на 
експресия. Малко CD45high клетки (1.0÷4%) бяха положителни за CD117 в сравне-
ние със CD34+ клетки (90.57±6.43%). Маркерът CD90, участващ в развитието на 
хемопоетичните стволови клетки, се откри в променливи проценти (0÷30.2%) от 
стволовите клетки. Популацията CD34+ клетки експресира антигени на диферен-
циацията, специфични за клетки с висок клоногенен и репопулационен капацитет, 
с преобладаване на субпопулацията CD90-CD45RA-CD133+CD38+CD117+HLA-
DR+.

Заключение: Нашите данни потвърждават констатациите за незрялост на 
неонаталната имунната система и могат да допринесат за оценка на свързаните с 
възрастта разлики в клетъчния имунитет. Друго възможно приложение на нашите 
резултати е при диагностиката на първични и вторични имунни дефицити.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ЖЕНА С ПАНЦИТОПЕНИЯ, ПЛЕВРАЛЕН 
ИЗЛИВ, СПЛЕНОМЕГАЛИЯ И ПОЗИТИВНИ СЕРОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ 

ЗА РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ

С. Лесичкова1, Н. Гешева1, П. Янкова 1, Ел. Наумова1, Ан. Михайлова1, В. Танева2

1Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, 
УМБАЛ „Александровска“ – София

2 Клиника по хематология, УМБАЛ „Александровска“ – София

През последното десетилетие мултипараметърната флоуцитометрия се ут-
върди като стандарт в онкохематологията. Основните приложения на технология-
та са насочени към прецизна диагностика, основана на идентифициране и харак-
теризиране на неопластичните клетки и отграничаване на малигнени хемопатии 
от реактивни процеси.

Цел на изследването: Да се представи случай на пациент с панцитопения, 
плеврален излив, спленомегалия и позитивни серологични маркери за ревматои-
ден артрит.

Клиничен случай: Изследвана е жена на 81 г. с клинични и инструментални 
данни за спленомегалия и изразен плеврален излив в лява гръдна половина. Ла-
бораторнитe изследвания показват панцитопения при нормални биохимични по-
казатели. Проведени са редица изследвания в първоначална насока лимфопро-
лиферативно заболяване. Цитологичното изследване, миелограмата, трепано-
биопсия и имунофенотипизирането на костен мозък не показаха ангажиране от 
абнормни лимфоцити. Флоуцитометричното изследване на плевралния пунктат 
показа наличие на поликлонална лимфоцитна популация. Останалите морфоло-
гични и имунофенотипни изследвания също отхвърлят първоначалната диагноза 
– малигнен лимфом. Допълнителни имунологични изследвания показаха – ANA 
(отр.), RF (IgG+IgM+IgA ) > 500 U/ml (норма 25 U/ml), CCP – 100 U/ml (норма 20 U/
ml), криоглобулини – отрицателни. Диагноза бе ревизирана в посока – серопози-
тивен ревматоиден артрит със системно засягане и пациентката бе насочена към 
Клиника по ревматология.

Заключение: Представен е случай на пациентка с първоначална диагноза 
лимфопролиферативен процес, при която флоуцитометрично не се намериха 
данни за такъв, но имунологичните изследвания насочиха диагнозата ревматои-
ден артрит. Считаме този случай за интересен като диагностично и диференци-
ално-диагностично предизвикателство и показателен за ролята на съвременната 
имунологична диагностика в медицинската практика.
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ИМУНОЛОГИЧНИ И ИМУНОГЕНЕТИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ДЕТЕ 
СЪС СИНДРОМ НА STEVENS-JOHNSON

Румяна Христова Дренска1, Андриана Боянова Стойкова2, 
Мария Борисова Начева1, Юлия Раденкова Саева2, Фани Георгиева Мартинова2

1Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София
2 Клиника „Токсикология“, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София

Цел: Да се изследват някои имунологични показатели при дете със Stevens-
Johnson syndrom и да се потърси асоциация между HLA клас I антигенните специ-
фичности и заболяването.

Методи: Използвани са следните методи: флоуцитометрично имунофеноти-
пизиране на лимфоцити от периферна кръв; нефелометрично измерване на IgA, 
IgG, IgM, С3 и С4; определяне на автоантитела и IgE чрез ELISA метод; серологич-
но определяне на HLA клас I антигени и NBT тест;

Резултати: Имунологичните изследвания са извършени при хоспитализира-
не на детето и две седмици по-късно. По време на разгърнатата клинична сим-
птоматика се установяват ниски стойности на CD3+, CD4+ и CD8+ лимфоцитните 
субпопулации и процентно завишение на CD19+ и NK-клетките. Имуноглобулини-
те IgA, IgG, IgM и IgE са в референтни граници, а NBT тестът – повишен. Автоан-
тителата ANA-screen, ANCA-screen и ss-ANA са отрицателни. Две седмици по-къс-
но, паралелно с клиничното възстановяване, бе наблюдавано нормализиране на 
имунологичните параметри. Анализът на HLA class I антигените показа следните 
специфичности: HLA-A (11,31); HLA-B (18,35).

Заключение: Отрицателните резултати от изследването на автоантителата 
отхвърлят системен възпалителен процес. Липсата на завишени IgE стойности не 
потвърждава IgE-медиирана алергична реакция. Допускаме, че носителството на 
HLA-B35 създава генетично предразположение към заболяването, което протича 
със запазен хуморален и потиснат клетъчен имунен отговор.



78 ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ СЛЕД СЪРДЕЧНА 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Петя Стефанова Янкова1, Невена Тодорова Гешева1, 
Незабравка Стефанова Чилингирова2, Георги Стефанов Царянски2

Анастасия Петрова Михайлова1, Елисавета Йорданова Наумова1

1Kлиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, 
УМБАЛ „Александровска“ – София

2УМБАЛ „Света Екатерина“ – София 

Независимо от постигнатия напредък в органната трансплантация, голям 
процент от загубите на присадките се дължат на имунологични усложнения. Пред-
ставяме клиничен случай на бъбречна трансплантация при сърдечно трансплан-
тиран пациент.

Клиничен случай: 35-годишен пациент на хемодиализно лечение от 8 ме-
сеца с тежка левокамерна дисфункция и умерена пулмонална хипертония. Про-
ведена сърдечна трансплантация (СТ) от трупен донор с АВО съвместимост и 
негативен Т- и В-клетъчен кросмач.

При проследяването на клетъчния и хуморален статус на 7-и и 14-ти ден 
са установени промени, отговарящи на провежданата имуносупресия. На 21-ви 
постоперативен ден е проведено имунологично и хистологично изследване без 
данни за клетъчно отхвърляне и отрицателен антителен скрининг. Пет месеца 
след СТ се установява реакция на отхвърляне степен 2 по ISHLT, доказана хисто-
логично. Данни за остра реакция на отхвърляне има и при направените имуноло-
гични изследвания, при които се наблюдава повишаване броя на CD3+, CD3+8+, 
CD3+DR+ лимфоцити, почти липсваща супресорно-ефекторна субпопулация и 
повишени централнопаметови CD4+ Т-клетки. Установява се и повишена експре-
сия на CD28, CD38 и HLA-DR върху CD8+ Т-лимфоцити. Имуноглобулини в ре-
ферентни граници с долнограничен С3 и понижена С4 фракция на комплемента. 
Панел реактивни алоантитела (ПРА) клас I положителни и клас II отрицателни. 
Имунологичните промени са проследявани регулярно до тяхното нормализира-
не, след което се започна подготовка за бъбречна трансплантация (БТ). Година 
по-късно е проведена БТ от жив родствен донор и отрицателен Т- и В-клетъчен 
кросмач.

Заключение: Препоръчително е при пациенти, нуждаещи се от трансплан-
тация на повече от един орган, тя да се осъществи от един и същ донор. Когато 
това не е възможно, се изисква прецизна имунологична диагностика и подготовка.



СБОРНИК РЕЗЮМЕТА 79

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦИТОКИНОВИ ГЕННИ ПОЛИМОРФИЗМИ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДЕПРЕСИЯ

Снежина Кандиларова1, Елена Иванова-Генова2, Цветелин Луканов1, 
Весела Стоянова2, Вихра Миланова2, Елисавета Наумова1

1Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, 
УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет – София

2Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, 
Медицински университет – София

През последното десетилетие стана ясно, че функционални полиморфизми 
в промоторните и/или кодиращите региони на регулаторните гени най-вероятно 
предопределят фенотипната проява на определен цитокинов профил и служат 
за болестно асоциирани маркери. В контекста на хипотезата за нарушена цито-
кинова регулация при големите депресивни разстройства, както и на популацион-
нообусловените различия в полиморфизма на цитокиновите гени, ние изследва-
хме връзката между генния полиморфизъм на ключови про- и антиинфламаторни 
цитокини (TNF-α, TGF-β, IL-10, IL-6, IFN-γ) с предразположеността и тежестта на 
протичане на депресията в българската популация.

Проучването включва 80 пациенти с депресия (50 жени и 30 мъже) и 50 здра-
ви контроли. Бяха изследвани 8 полиморфни позиции в посочените цитокинови 
гени чрез PCR-SSP метод.

Резултатите показват значително преобладаване на TGF-β TT (+869) геноти-
па (свързва се с ниска експресия на TGF-β) при пациенти (41.3%). За сравнение 
неговата честота при здравите индивиди е 21.2% (p=0.05, OR=2.62). Генотипът T/T 
G/C (+869, +915) в същия ген показва негативна асоциация с рецидивирането на 
депресивните епизоди. Установихме, че определени генотипи на IL-10 гена, свър-
зани с ниска генна експресия, водят до по-леко протичане на болестта.

В заключение, нашите резултати показават преобладаване на TGF-β1 профи-
ли с ниска експресия при пациентите, което е в подкрепа на хипотезата за наруше-
на имуносупресия в контекста на Th3 регулацията при депресивните състояния.
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РОЛЯ НА ИМУНОФЕНОТИПИЗАЦИЯТА В ДИФЕРЕНЦИАЛНАТА 
ДИАГНОЗА НА ЛЕВКЕМИЗИРАЛ ФОЛИКУЛАРЕН ЛИМФОМ С 

ХИПЕРЛЕВКОЦИТОЗА – ДВА КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ

Е. А. Хаджиев1, Г. Б. Цветкова1, Л. А. Шемелекова1, Ц. В. Николова1, 
И. И. Минчев1, З. Р. Попова1, С. С. Лесичкова2, С. Л. Христова3

1Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет, Клиника по клинична хе-
матология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет – София

2Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, Медицински факул-
тет, Медицински университет – София 

3Катедра по обща и клинична патология, Медицински факултет, 
Медицински университет – София 

Фоликуларният лимфом (ФЛ) е вторият по честота В-клетъчен неходжкинов 
лимфом(НХЛ), протича с хетерогенен клиничен ход. Обичайно заболяването де-
бютира с генерализирано засягане на лимфните възли, костномозъчно ангажи-
ране при диагнозата е описано в 40–70% от случаите. Левкемизация при ФЛ се 
среща рядко, а хиперлевкоцитоза е наблюдавана в единични случаи. 

Цел: Представяме два клинични случая на левкемизирал ФЛ с хиперлевко-
цитоза. 

Методи: За периода 2011–2016 г. в Клиниката са диагностицирани и лекувани 33 
пациенти с ФЛ. Морфологичната диагноза е поставена съгласно WHO критериите, по-
твърдена чрез хистологично и имунохистохимично изследване на материал от лимфен 
възел и костномозъчна биопсия. При случаите със съмнение за левкемизация е про-
ведена допълнително имунофенотипизация (ИФТ) на периферна кръв и костен мозък. 

Резултати: При 13 от пациентите (40%) е установено различно по степен 
засягане на костен мозък. Левкемизация е потвърдена при 4-ма болни, като при 
двама от тях левкоцитният брой е надвишавал 120x109/l. Клиничният ход на за-
боляването и в двата случая стартира с генерализирана лимфаденомегалия, 
спленомегалия и значителна левкоцитоза (респективно 138x109/l и 127х109/l), с 
абсолютна лимфоцитоза за сметка на малки, морфологично зрели лимфоцити. 
Първоначално диагностичният подход е ориентиран към хронична лимфоцитна 
левкемия (ХЛЛ). Осъществената ИФТ на периферна кръв и костен мозък демон-
стрира нетипичен за ХЛЛ имунофенотип: CD20+/CD10+/CD5–/FMC7+, насочващ 
към левкемизирал ФЛ с хиперлевкоцитоза. При двамата пациенти допълнително 
са проведени биопсия на лимфен възел и костен мозък. Имунохистохимичните 
изследвания показват ангажиране от В-клетъчен НХЛ, с характеристика на фо-
ликуларен, еспресиращ CD20+/CD10+/bcl6+/bcl 2+. При пациентите е приложена 
имунохимиотерапевтична схема на лечение. 
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Заключение: ФЛ е заболяване с обичайно индолентен ход. Според данни от 
литературата честотата на левкемизация е средно 7.4%. Хиперлевкоцитозата е 
рядко срещана и може да доведе до диференциално-диагностични затруднения. 
С помощта на съвременни имунологични, имунохистохимични и генетични методи 
левкемизиралите ФЛ могат да бъдат прецизно диагностицирани и адекватно леку-
вани. 

СРАВНИТЕЛЕН ИМУНОФЕНОТИПЕН АНАЛИЗ 
ПРИ БРЕМЕННИ И НЕБРЕМЕННИ ЖЕНИ

Цветелина Георгиева Бацарова1, Борислав Петров Матеев2, 
Балик Маломиров Джамбазов1

1 Катедра „Биология на развитието“, Биологически факултет, 
Пловдивски университет „П. Хилендарски“,  

2Инвитро център „Бора“ – Пловдив

Цел: Да бъде изследвано нивото на експресия на основни имунологични 
маркери, като CD3, CD16, CD56, CD69, в периферна кръв от бременни и небре-
менни жени, както и да бъдат сравнени в количествено отношениe специфични 
клетъчни популации, като CD3+CD69+, CD3-CD69+, CD3-CD16+CD56+, CD3+CD56+, 
CD3-CD56+, CD3+CD16+, CD3-CD16+, CD16+CD56+, CD16-CD56+, CD16+CD56- и дру-
ги при бременни и небременни жени.

Методи: Изолирани левкоцити от венозна кръв на 10 бременни и 10 небре-
менни жени бяха култивирани в хранителна среда на Dulbecco (Dulbecco’s Modifi ed 
Eagle’s Medium /DMEM/), суплементирана с 10% фетален телешки серум и анти-
биотици за 72 часа в инкубатoр, поддържащ 37ºС и 5% СО2 и използвани за флоу-
цитометричен анализ, използвайки FC500 проточен цитометър (Beckman Coulter). 

Резултати: При групата от бременни жени бяха отчетени значително по-високи 
нива на CD3-CD16-CD56+, CD3+CD16+, CD3+CD16+CD56-, CD3+CD16-CD56+ клетки и 
понижено общо ниво на CD16+CD56+ клетки, както и по-малко количество на субпопу-
лациите от CD3+CD56+, CD3-CD16+, CD3+CD69+, CD3+CD16+CD56+, CD3-CD16+CD56+ 
клетки.

Заключение: Получените резултати предполагат важна роля на CD3+CD16+, 
CD3+CD69+, CD3+CD16+CD56-, CD3+CD16-CD56+, CD3+CD16+CD56+, CD3-CD16+CD56+, 
CD3-CD16-CD56+ клетъчните субпопулации по време на бременност и възможност за 
мониторинг нивaтa на тези клетки като маркери за нормална и патологична бремен-
ност. 
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Dear colleagues,

On behalf of the Organizing Committee it is my pleasure to welcome you at the 
Jubilee Scientifi c Conference „10 Years Bulgarian Association of Clinical Immunology 
(BACI)“.

The beginning of our cooperation was set up in 2005 and the fi rst scientifi c confer-
ence organized by BACI was held in the next year. However, in our country immunology 
as a science and practice began its development much earlier but the establishment of 
this society helped the immunologists to reach their common aims and tasks. Clinical 
immunology was recognized and affi rmed as a main medical specialty with continuously 
growing role and signifi cance in medicine.

Specialists in the fi eld of fundamental and clinical immunology as well as speakers 
from related specialties (infectious diseases, pediatrics, rheumatology, transplantation, 
hematology, clinical microbiology, oncology, etc.) will participate in this scientifi c event. 
The program is focused on signifi cant and contemporary topics in immunology – autoim-
munity, infectious immunity, onco-immunology, primary immune defi ciencies, reproduc-
tive immunology, stem cell transplantation. Our objective is to share the achievements 
in the fi eld of immunological practice and science during the last decade, to upgrade 
our knowledge, to inspire new ideas and research projects, to stimulate collaboration 
between immunologists and other medical specialists.

Another important aim for usis to create facilities and atmosphere where the rela-
tionship plays a central and key role for all participants in the conference. Furthermore, 
it is the place where companies will present most recent achievements in technology, 
diagnostics and treatment of immune mediated diseases as well as future perspectives 
in the fi eld. 

We do hope that the interesting scientifi c and social conference program will grant 
professional satisfaction, will stimulate creative exchange of ideas and will leave unfor-
gettable memories in all of us.

Welcome!

     On behalf of the Organizing Committee
     Prof. Dr. Elissaveta Naumova, D Med Sci
     President of BACI
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SESSION 1 
PRIMARY IMMUNE DEFICIENCIES/J PROJECT MEETING

ADVANCES IN TREATMENT FOR PRIMARY 
IMMUNODEFICIENCY & IMMUNODISREGULATION

A. Cant, UK

PEDIATRIC PID PATIENTS CARE

P. Perenovska

SUBCUTANEOUS IMMUNOGLOBULIN SUBSTITUTION IN CHILDREN 
WITH PRIMARY HUMORAL IMMUNE DEFICIENCY

Мaria Spasova1, Hassan Burnusuzov1, Neophit Spasov1, Мarianna Murdzheva2, 
Аngelina Stoyanova1, Ivan Мumdzhiev1, Мiroslava Bosheva1, Еllisaveta Naumova3, 

T. Shmilev
1Department of pediatrics and medical genetics, Medical University – Plovdiv, 

and University Hospital „St. George“ – Plovdiv
2Department of microbiology and immunology, Medical University – Plovdiv, 

and University Hospital „St. George“ – Plovdiv
3Depatment of clinical immunology, Alexandrovska Hospital – Sofi a

Objective: To analyze retrospectively the effi cacy and safety of subcutaneous im-
munoglobulin substitution in children with primary humoral immune defi ciency, com-
pared to intravenous substitution.

Material and methods: Eight children with diagnosed primary humoral immune 
defi ciency were enrolled between 2013 and 2016. The treatment and follow-up have 
been conducted at the Division of Pediatric Oncohematoology of the Department of 
Pediatrics and medical genetics, Medical University – Plovdiv. They received weekly 
substitution with Gammanorm in a cumulative monthly dose of 0.4 g/kg BW. 

Results: Parents’ training was conducted at the site and took 2 to 3 visits. Total 
of 636 infusions were applied by the parents and caregivers at home. In all the cas-
es the tolerance to the medication was excellent. The registered infections’ frequency 
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was 2.15/patient/year. Average trough levels of 6.89 g/l were achieved. Unsatisfactory 
trough levels were registered in 2 cases – because of infusion frequency 3х monthly 
and because of suboptimal dosing tailored to the vial size.

Conclusion: Regular substitution with subcutaneous immunoglobulin in children 
with primary immune defi ciency is well tolerated, safely administered as home treat-
ment and effectively prevents the infectious complications of the disease.

HUMAN IMMUNOGLOBULINS FOR TREATMENT OF PATIENTS 
WITH IMMUNE DEFICIENCIES – THREE YEARS EXPERIENCE

E. Naumova1, N.Gesheva1, S. Mihaylova1, S. Lesichkova1, M. Baleva1, A. Temelkov2, 
G.Nikolova1, G. Petrova3, P. Perenovska3.

1Department of Clinical Immunology and Stem Cell Bank, 2Department of Anesthesiol-
ogy and Intensive care, 3Department of Pediatric diseases, University Hospital 

„Alexandrovska“, Medical University – Sofi a

A wide range of primary immune defi ciencies (PID) and other immune disorders 
require treatment with human immunoglobulins in view of substitution and immune reg-
ulation.

The objective of this study was to evaluate the middle-term results of intravenous/
subcutaneus immunoglobulin therapy of patients with PID (mainly common variable im-
mune defi ciency-CVID )and to obtain clinical guidance for future patient’s management.

The analysis involved 19 PID patients (average age 37.6 years, 9 males, 10 fe-
males) with follow-up period from 2013 to 2016 year. Six patients entered treatment 
protocols for the last one year. The clinical characteristic of the subjects was heteroge-
neous with main manifestations of pulmonary infections, bronchiectasis, sinusitis and 
splenomegaly. Initially the patients received intravenous immunoglobulins for different 
period depending on immune response and infectious complications and over time 
switched to subcutaneous application. Two patients interrupted treatment for safety 
concerns (severe adverse reactions). Immunoglobulin doses ranged from 400 to 780 
mg/kg/month. During therapy, median serum IgG levels increased from 1.45 g/l to 8.55 
g/l (highest measured level 13.3 g/l). In CVID group the mean number of infections 
requiring antibiotics per patient per year decreased from 7.2 to 2.02. In three CVID 
patients with bronchiectasis clinical improvement fl uctuated in relation to pulmonary ex-
acerbation. In the patients with PID and co-morbidities (thrombocytopenia/pericarditis) 
an improvement of accompanying conditions was observed as well.

Based on our experience we could summarize that the replacement therapy has 
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been benefi cial in preventing or alleviating the severity of infections, symptoms and in-
fl ammatory process in 74% of PID patients. Subjects treated had satisfactory serum IgG 
levelsas well as reduced antibiotic usage. The precise dose of immunoglobulins and 
other medications to keep each patient asymptomatic was not predictable and varied 
quite individually. Other factors can strongly infl uence the treatment success as co-op-
eration, presence of chronic complications, adverse reactions etc. For patients without 
optimal clinical response additional therapeutic approach is applicable.

DI GEORGE SYNDROME AS SEEN BY THE PAEDIATRIC CARDIOLOGIST

Anna Kaneva1, Georgi Hristov1,2 
1Department of Paediatric Cardiology, National Heart Hospital – Sofi a

2 Great Ormond Street Hospital – London, UK

22q11.2 deletion syndrome, the most frequent microdeletion syndrome, has united 
a group of clinical conditions among which Di George syndrome is the most frequent 
and most widely known. It is characterised by facial dysmorphism, cardiac and immune 
system manifestations, velopharyngeal insuffi ciency, speech and learning diffi culties 
and other extracardiac manifestations. We present a review of the typical congenital 
heart defects (CHD) in 22q11.2 deletion syndrome as well as the extracardiac manifes-
tations indicating the genetic investigation in the different age groups. 

We are showing the results for 19 cases with genetically confi rmed 22q11.2 dele-
tion syndrome during 2004–2007, treated at the Department of Paediatric Cardiology 
of the National Heart Hospital in Sofi a. This is the fi rst big group of Bulgarian patients 
with the condition. The genetic investigation was performed with FISH (fl uorescent in 
situ hybridisation) at the Department of Medical Genetics of the Sofi a Medical University 
(7) and the Centre of Human Genetics in Leuven, Belgium (12). The genetic investiga-
tion was indicated by the absence of thymus during or before operation in 15 cases. 
The diagnosis was established perioperatively in 13 children at the median age of 2.56 
months, and in 2 after previous operation at median age 2.81 years. The diagnosis in 
the rest 4 patients was made after clinical suspicion at 10.34 years of age. The CHD 
was tetralogy of Fallot 6 (32%), pulmonary atresia with ventricular septal defect 5 (26%), 
interrupted aortic arch 4 (21%), ventricular septal defect 4 (21%). Concomitant cardiac 
abnormalities were present in 13 patients. Facial dysmorphism and the changes of the 
ear auricle are found in early age. Important clinical symptoms are neonatal hypocal-
caemia, learning and speech diffi culties in older children, recurrent infections. 
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The advances in genetic investigations allow early and accurate diagnosis of Di 
George syndrome. The management and risk stratifi cation require individual approach 
by a multidisciplinary team. 

CLINICAL CASE OF CHILD WITH COMMON VARIABLE 
IMMUNODEFICIENCY

G. Petrova, D. Miteva, V. Isaev, E. Naumova, P. Perenovska
Pediatric clinic, University Hospital „Aleksandrovska“, Department of Pediatrics, 

Medical University – Sofi a
Clinic of Clinical Immunology, University Hospital „Aleksandrovska“, Department of 

Clinical Laboratory and Clinical Immunology, Medical University – Sofi a

Characteristic for the common variable immunodefi ciency (CVID) are have re-
duced levels of IgG, IgA, and / or IgM, and reduced to missing B-lymphocytes, but also 
various abnormalities in T-cells are not excluded. Compared to other immunodefi cien-
cies (ID) CVID is the most common of the primary ID, affecting about 1 in 25 000 people.

Clinical case: We present a case of a 4-year old girl, with normal physical and neuro-
psychological development. Until the age of 3 years she was rarely sick when she was 
hospitalized for left-sided pneumonia. Eight months later, a partial resection of the left lung 
in relation to established cystic formation was performed. Postoperatively the child was with 
monthly episodes of bronchial obstruction in the course of infection, assessed as „pneu-
monias“. On CBC counts repeatedly lymphopenia with leukocytopenia were found. From 
immunological studies – only decreased B-lymphocytes with elevated levels of IgG and IgM 
were noteds. The child was hospitalized several times in the clinic. During one hospitaliza-
tion she had an itchy rash all over the body with complaints of recurrent pains in the knee 
joints, ANA levels were in reference limits in the absence of other specifi c antibodies. After 
discussions and consultations by a multidisciplinary team CVID was adopted as a diagno-
sis. The patient is subject to regular replacement therapy with immunoglobulins.

Substitution treatment with immunoglobulin preparations and use of antibiotics sig-
nifi cantly prolong the duration and quality of life in patients with CVID. The goal of thera-
py is prevention of infections, and thus reduction the risk of developing chronic changes 
in the airways. The prognosis for these patients depends crucially on the extent of lung 
damage before diagnosis and initiation of appropriate therapy.

The case is presented on the occasion of diagnostic searches to exclude other 
lung diseases. Knowing the characteristic clinical, radiographic and CT features and 
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their correlation with laboratory tests is necessary to distinguish the possible manifes-
tations of parenchymal and mediastinal involvement seen in patients with primary hu-
moral immunodefi ciency.

SESSION 2 
INFECTIOUS IMMUNOLOGY 

CHRONIC HIV INFECTION: NEW PRIORITIES FOR IMMUNE MONITORING

Мariya Nikolova1, Nina Yancheva2, Marina Alexandrova1, Radoslava Grozdanova1, 
Ivaylo Elenkov2, Mariana Stoycheva-Vartigova3, Tatyana Chervenyakova2

1National Center of Parasitic and Infectious Diseases – Sofi a 
2Specialized Hospital for Active Treatment of Infectious and Parasitic Diseases 

„Professor Ivan Kirov“
3University Hospital „St. Gueorgui“ – Plovdiv

AIM: Today, combined antiretroviral therapy (cART) has signifi cantly improved 
life expectancy of people living with HIV (PLHIV), while changing HIV-associated co-
morbidity and the role of immune monitoring. We present monitoring data for PLHIV in 
Bulgaria during 2010–2015, including application of additional immune markers improv-
ing the effi ciency of monitoring and prognosis.

RESULTS: In 2015, 1086 HIV+ patients were registered in Bulgaria, and 824 were 
on сАRT. From those, 30% have been treated longer than 5years, and 47% were over 
40 years old. In spite of virological success (>80% in 2 years), CD4АС and CD4/CD8 
remained low in 30% and 62% of treated patients respectively after 10 years cART.

Low CD4/CD8 ratio differentiated between „ageing“(n=177,>40) and „young“ 
(n=207,<40) patients (0.6 vs.0.8; p<0.05) and correlated with increased AST (R=-0.5, 
p<0.01), low Hb (R=0.35, p<0.05), and high systolic BP (R=0.4, p<0.05) after 2years of 
c-ART.

HCV affects over 25% of PLHIV in Bulgaria. After one year cART, CD4АС and 
CD4/CD8 were signifi cantly lower in conditions of active HCV coinfection as compared 
to monoinfection, (р<0.001 for both comparisons). Co-infection was associated with 
CD4 T activation (CD38,CD39), increased CD39+regulatory Т (CD39+Treg), low ef-
fector (IFNg,IL-2,IL-17) and regulatory (IL-10) cytokines. 85% of tested PLHIV (n=144) 
had suboptimal, and 20% – defi cient 25(OH)D level, associated with slower CD4AC 
reconstitution, high serum IL-6, and low IL-10. 
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CONCLUSION: Immune monitoring is signifi cant element of the total care for PL-
HIV. The increasing patients’ age, and high frequency of non-HIV infectious and degen-
erative diseases modify cART effi ciency, and require application of additional informa-
tive immune markers (CD4/CD8, cytokine profi le, Тreg subsets).

CONTEMPORARY POSSIBILITY OF CLINICAL IMMUNOLOGY 
IN DIAGNOSIS AND FOLLOW-UP IN SOME INFECTIOUS DISEASES

K. Plochev, G. Popov, R. Mihaylova-Garnizova, M. Baymakova 
Department of Infectious Diseases, Military Medical Academy – Sofi a

The literature review has an aim to summarize the knowledge, and therefore the 
requirement for introduction into clinical practice of modern immunological methods. 
Those should help to detect alterations in the macro-organism of patients suffering from 
circulating in our geographic region contagious infectious diseases. It is necessary to 
emphasize that the purpose is not to apply etiological methods. The second aim of 
our article is to apply in clinical practice innovative, reproducible and contemporary 
immunological laboratory tests using the mechanisms of health insurance. Those new 
methods should improve not only the diagnosis but also the appropriate administration 
of immunotherapeutic agents in the course of treatment. The table shows the most com-
mon contagious infectious diseases in Bulgaria for the period 2010–2016. 

Infectious 
Disease

2010 2011 2012 2013 2014 2015 34/2016 Total

Bacterial 
Meningitis and 
Meningoen-
cephalitis

55 64 87 80 77 80 63 506

Smallpox 19 344 26 969 27 277 37 869 22 423 25 020 24 706 183 608
Viral Meningitis 
and Meningo-
encephalitis

218 204 451 207 212 161 133 1586

Gastroenteritis, 
Enterocolitis

18 736 20 091 20 626 19 099 19 193 19 312 12 576 129 633

Shigellosis 506 675 604 325 376 296 166 2948
Yersiniosis 0 3 9 14 17 5 8 56
Campylobacte-
riosis

1 30 70 88 143 219 128 679
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Pertussis 60 47 101 90 57 37 24 416
E. coli Enteritis 536 460 347 258 305 332 226 2464
Q fever 20 10 24 19 18 19 8 118
Lyme Disease 506 587 365 337 354 417 194 2760
Mediterranean 
Spotted Fever

463 405 364 387 335 203 173 2330

 Acute Viral 
Hepatitis АВСD

3192 6427 5773 2559 1323 1762 850 21 886

Salmonellosis 1121 868 691 654 638 895 333 5200
Scarlet Fever 2553 2589 3165 4107 3842 4985 3336 24 577
Tularemia 4 1 0 1 1 20 2 29
Rotavirus Gas-
troenteritis

0 346 1560 1709 1861 1542 1300 8318

Source: National Center of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD), Epidemiology Report (2016, 
34th week), 26 August 2016; http://www.ncipd.org/index.php?option=com_biuletin&view=view&mon
th=34&year=2016&lang=bg

In the material are described, based on literature data, which investigations as a 
part of protocol (algorithm) could be useful for evaluation of alterations in the immune 
homeostasis of macro-organism in the course of the acute phase of the illness. In our 
opinion, such an assessment is relevant to apply in the course of convalescence (in 
follow-up) in order to prescribe an appropriate supportive immunotherapeutic agents. 
In the discussion section, the authors discuss the optimal amount of immunoassays, 
which would satisfy the balance of benefi t and cost.

TH17-CELLS AND INFECTIOUS IMMUNITY

Mariana Murdzheva
Department of Microbiology and Immunology

Faculty of Pharmacy, Medical University – Plovdiv
and Laboratory of Immunology, University Hospital „St. George“ – Plovdiv

Three distinct subsets of T helper (Th) cells mediate immunity in infections – Th1 
are responsible in cellular immune reactions against intracellular bacteria and viruses, 
Th2 are involved in humoral immunity against parasites, and regulatory T-cells (T-regs) 
keep check in infl ammatory responses. Recently, a novel lineage of T-helpers – Th17, 
bridging innate and adaptive immunity, was established with a critical role in mucosal 
homeostasis, especially against extracellular bacteria, colonizing airways, skin and gut 
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lumen. These cells secrete many cytokines – interleukin-17 (IL-17), IL-17F, IL-22, IL-6 
and TNF-alpha. It is questionable whether Th17-cells are associated with antimicrobial 
mechanisms or cause tissue destruction.

Their protective function in infections is confi rmed by the observation that IL-17 
and IL-22 induce production of antimicrobial peptides (beta-defensin 2, lipocalin-2) from 
gut, lung and skin epithelia. IL-17 potentiates neutrophil recruitment, cytotoxicity and 
phagocytosis. Defective IL-17 signaling leads to Klebsiella pneumoniae, Bordetella 
pertussis and Streptococcus pneumoniae infections. The potential damaging nature of 
Th17-cells is demonstrated in pathological abscess formation in response to Bacteroi-
des fragilis. In HIV/AIDS patients the defect of IL-17 results in higher susceptibility to 
opportunistic infections by Staphylococcus aureus, Haemophilus infl uenzae and Strep-
tococcus pneumoniae.

IL-17 defi ciency in disseminated and oral candidiasis and pulmonary aspergillo-
sis exacerbates pathology. A synergy between Th1 and Th17 lineage is required for 
better protection against intracellular bacteria (Mycobacterium tuberculosis, Listeria 
monocytogenes). Elucidation of mechanisms governing amplifi cation and attenuation 
of Th17-cells in infections is important for the development of therapeutic strategies 
aiming modulation of immune response.

ROLE OF THE VIRUSOLOGICAL MONITORING OF BKV REPLICATION IN 
RENAL TRANSPLANT PATIENTS

Atanaska Georgieva1 , Yana Krasteva1 , d-r Snezhina Mihaylova1, 
Milena Ivanova-Shivarova1 ,Tsvetelin Lukanov1, d-r Luiza Hristova2 , 

prof. E. Paskalev2, prof. E. Naumova1

1Department of Clinical Immunology, University Hospital „Alexandrovska“, 
Medical University – Sofi a

2Department of Nephrology and Transplantation, University Hospital „Alexandrovska“, 
Medical University – Sofi a

BKV infection affects almost 15% of the patients during their fi rst year after trans-
plantation. Due to the immunosupressive therapy BK virus reactivates which often leads 
to a BKV associated nephropathy (BKVAN).

Aim of the current study is to assess the signifi cance of the BKV monitoring in renal 
transplant patients in order to prevent the complications related to BK infection.

In the period from 01.2015 to 06.2016 we examined 65 renal transplants. Among 
them were 32 transplanted from a cadaveric donor (49.2%), and 33-from a living one 
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(50.8%) (33.8% of the latter-from a consanguine donor and 16.8%-from a non-con-
sanguine one).The monitoring period for each one of them varied between 1 and 257 
months after transplantation. Eleven recipients were monitored more than once (5–9 
times).Viral loads were determined in plasma and urine by using Real time PCR method 
(R-Gene, Biomerieux) on a device Apllied Biosystems 7500. Patients were on a con-
ventional therapy including Mycophenolate and Tacrolimus. 23.1% of the patients dem-
onstrated BK replication. Viruria existed in 100% of the positive patients and viermia-in 
60%.The average levels of BKV DNA in plasma were 395 470 copies/ml and in urine-7 
966 315 copies/ml. The highest detected value in urine was 54 675 000,0 copies/ml (in 
plasma was 4 600 830 copies/ml). The lowest level, detected in both biological fl uids 
was 10.0 copies/ml. Activation of the virus was observed more often in patients trans-
planted from a cadaveric donor (66%) compared to those from living one (33%). In 20% 
of the patients with determinate replication Tacrolimus was changed with cyclosporine A 
and in 7%-with Sirolimus and fl uorchinolone. This lead to a good effect on the replication 
(only two patients developed BKVAN). In the positive patients whose therapy remained 
unchanged were observed some fl uctuations in the viral presence in blood and urine.
In conclusion,the data from our survey confi rms that a routine monitoring of the renal 
transplants is of great importance for the early detection of BK viremia and prevents the 
development of BKV infection and its complications.

IMMUNOCOMPETENT PATIENT WITH SEVERE WATERY DIARRHEA DUE 
TO CLOSTRIDIUM DIFFICILE: A CASE REPORT

Radina Andonova, Georgi Popov, Raynichka Mihaylova-Garnizova, 
Magdalena Baymakova, Kamen Sotirov Plochev

Department of Infectious Diseases, Military Medical Academy – Sofi a

Introduction: Clostridium diffi cile infection (CDI) is increasingly recognized as an 
emerging healthcare problem of elevated importance. The bacillus is the leading cause 
of nosocomial diarrhea in industrialised countries. It can be met in all patients, espe-
cially after antibiotic treatment, but it is mostly observed in patients with compromised 
immunity, due to different causes.

Purpose: The object of our report is to introduce a case report about immunocom-
petent patient with severe watery diarrhea due to Clostridium diffi cile.

Methods: The case is about a 40-year-old woman, presented to the Depart-
ment of Infectious Diseases in October 2015 with complaints of severe fatigue, watery 
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diarrhea and weight loss. The diagnosis CDI is based on epidemiological, clinical, 
paraclinical, serological, microbiological, immunological, radiological methods and 
consultations.

Results: During hospitalization we observed: leukocytosis, the renal function, so-
dium, potassium and CRP. The immunological tests show no deviations from immuno-
logic response. After three stool samples for C. diffi cile (two of them negative) the diag-
nosis CDI was approved. The patient was hospitalized at Intensive Care Clinic because 
of worsen clinical status.

Conclusion: CDI is met also in immunocompetent patients with different sever-
ity, in spite of that the infection is commonly observed in immunocompromised host. 
The infection has increasingly size, so we must think about it in differential diagnosis, 
especially when there are risk factors. There are still open questions about risk factors, 
management and clinical presentations of CDI.

CD57+ NK-CELLS IN PERSISTENT INFECTION 
WITH BORRELIA BURGDORFERI

D. Popova2, R. Mihaylova-Garnizova1, Sh. Popal-Dimitrova1, K. Plochev1, G. Popov1, 
E. Vikentieva2, R. Andonova1, R. Yordanova1, M. Baymakova1, R. Vladimirova2

1 Clinic of Infectious diseases – MMA, Sofi a
2 Department of immunology – MMA, Sofi a

 
Lyme disease is well known to the specialists of infectious diseases. The avail-

ability of objective clinical manifestations, combined with ELISA (antibodies) and Immu-
noblot (antigens of Borrelia) facilitate its diagnosis. Diagnostic problem represent those 
cases, in which the leading symptoms are subjective and non-specifi c such as fatigue, 
myalgia, arthralgia, impaired concentration and/or behavior, which persist long after the 
initial events and the corresponding antibiotic treatment. Some authors consider these 
events as Post-treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), for which case serological 
tests are not effective. At the same time there are a small number of confl icting studies 
on the reduced number of CD57+ NK-cells in patients with PTLDS. 

The aim of the study is to investigate the dynamics of the number of CD57+ NK-
cells in patients with Lyme disease and PTLDS.

Material and methods: 44 patients studied, 18 with LD and 26 with PTLDS, av-
erage age 47 years (20–78) and corresponding 45 healthy participants in the control 
group. CD57+ NK-cells were determined by four-color direct immunofl uorescence tech-
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nique, fl ow cytometry reported. Used equipment (FACSCanto II) and software (FACS-
Diva) are produced by Becton Dickinson – USA.

Results: Altered immune response upon infection with Borrelia burgdorferi in-
volves an increase of leukocytes, T- and CD57+ cells in a signifi cant reduction of 
lymphocytes compared to control individuals. The percentage of CD57+ NK-cells are 
inversely correlated with T-lymphocytes and the absolute number of CD57+ NK-cells 
– with IgG antibody response and the results of the immunoblot with persistent infec-
tion. Similar relationships are observed in the case of CD57+ NK-cells under 0.06 
x 109/l (9 patients with severe infection) and 6 patients with paresthesia/disrupted 
coordination.

Conclusion: CD57 antigen marks the mature, differentiated NK-cells with high 
cytotoxic potential, but can not reliably differentiate manifestations of patients treated 
with Post-treatment Lyme Disease Syndrome. 

COLONIZATION OF NORMAL PLACENTAS WITH MYCOBACTERIAL 
L-FORMS: POSSIBLE MOTHER-TO-CHILD TRANSMISSION 
OF BCG VACCINE AND IMPACT ON ΓΔ Т-CELL IMMUNITY

Tanya Dimova1, Antoniya Terzieva1, Lyubomir Dzherov2, Georgi Slavchev3, 

Nadya Markova3

1Institute of Biology and Immunology of Reproduction, Bulgarian Academy 
of Sciences 

2Medical University, University Obstetrics and Gynecology Hospital „Maichin Dom“,
3Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences

Aim of the study: Although long-standing dogma considers mother-to-fetus mi-
crobial transmission as a universal phenomenon in the animal kingdom and accumulat-
ing evidences revealed a vibrant placental microbiome with specifi c metabolic functions, 
the role and origin of placental microbiota are largely unclear. Our previous studies 
showed that live mycobacterial L-forms persist in the blood of BCG vaccinated people 
turning into strongly modifi ed population of life microbial forms with new biological prop-
erties and that the blood of BCG-vaccinated babies is enriched with differentiated γδ 
T-cells. Filterable L-forms exist freely in BCG vaccine and are able to regenerate and 
grow as L-form colonies. Since BCG vaccination in Bulgaria is obligatory, we tested 
whether placentas derived from BCG vaccinated women harbors BCG L-forms as well 
as the amount and phenotype of placental γδ T-cells.

Methods: Sterile obtained specimens from placentas and paired cord blood, de-



98 JUBILEE SCIENTIFIC CONFERENCE

rived from BCG vaccinated mothers were investigated by specifi c isolation and cultiva-
tion, ТЕМ, qPCR and FACS.

Results: All investigated samples were positive for mycobacterial fi lterable L forms 
of BCG, verifi ed by MTB complex IS611-based qPCR. We found substantial amount of 
differentiated placental γδ T-cells.

Conclusion: L-forms derived from mother’s BCG vaccine are able to pass through 
placenta into fetus’ blood circulation. Although BCG effi cacy has been debated for years, 
the potential of L-form phenomenon to shape fetal immune system has been never de-
scribed. Should be noted that placental microbiome likely determines the fetal immune 
status as well as short and long-lasting health outcomes after birth.

SESSION 3 
AUTOIMMUNITY

TREATMENT OF THE RHEUMATIC DISEASE WITH BIOLOGICAL 
MEDICAMENTS 

R. Rashkov, D. Kalinova

MESENCHYMAL STEM CELLS REALIZE A PROCESS OF IMMUNE 
TOLERENCE „CREATING“ T REGULATORY CELLS AND TOLEROGENIC 

DENDRITIC CELLS. BYSTАNDER SUPPRESSION

Dobroslav Kyurkchiev
Laboratory of Clinical Immunology, University Hospital „St. Ivan Rilski“ – Sofi a

Department of Clinical Laboratory and Clinical Immunology, Medical University of 
Sofi a

Мesenchymal stem cells (MSCs) are described as „cells adherent to plastic, with 
fi broblast-like morphology and potential for self-renewal and differentiation into mes-
enchymal lineages“. Along of their role in regeneration of tissues from mesenchymal 
origin MSCs are cells with immunosuppressive functions provided predominantly by 
cytokine secretion. Among MSCs secreted cytokines the most important in the process 
of immune suppression are IL-6, TGFβ, IL-10, prostaglandin Е2 (PGE2), CCL-2, indol-
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amine-2, 3-dioxygenase (IDO). The immune suppression provided by MSCs is realized 
by cytokine action on the effector cells of the immune system- T and B lymphocytes and 
NK cells but on the other hand MSCs are able to act indirectly „creating“ cells with im-
munosuppressive functions. The most important of these kinds of cells are T regulatory 
lymphocytes (Tregs) and tolerogenic dendritic cells (tDCs). Tregs as well as tDCs may 
suppress the immune response the secretory molecules and the most important role 
plays IL-10. On the other hand tolerogenic dendritic cells are able to infl uent T lympho-
cytes „turning“ them in Tregs and Tregs are able to infl uent dendritic cells turning them 
in tolerogenic (tDCs). Therefore MSCs have capacity to realize indirect immune sup-
pression „creating“ suppressive cellular populations which interact and increase their 
features. So, in the process of immunosuppression there is a network between immu-
nosuppressive cells witch mutually upregulate their potential – a process known in the 
past as „infectious tolerance“ and now days as „bystander suppression“

The interactions between MSCs and „created“ by them Tregs and tDCs are the 
object of the presentation.

DOWN-REGULATION OF AUTOREACTIVE T AND B LYMPHOCYTES 
BY SELECTIVE THERAPY IN HUMANIZED MURINE SCID MODEL 

OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

Nikolina Mihaylova1, Silviya Bradyanova1, Nikola Kerekov1, Petroslav Chipinski1, 
Kalina Nikolova-Ganeva1, Tsvetelina Velikova2, Ekaterina Ivanova-Todorova2, 
Dobroslav Kyurkchiev2, Desislava Kalinova3, Melinda Herbáth4, Yozef Prehl4, 

Andrey Chorbanov1

1Laboratory of Experimental Immunology, Institute of Microbiology, Bulgarian Academy 
of Sciences – Sofi a

2Laboratory of Clinical Immunology, University Hospital „St. Ivan Rilski“ – Sofi a
3Clinic of Rheumatology, University Hospital „St. Ivan Rilski“ – Sofi a

4Immunology Research Group, Hungarian Academy of Sciences – Budapest, Hungary

Aim: Self-specifi c B and T cells play a main role in pathogenesis of Systemic lupus 
erythematosus (SLE) and are a logical target for a selective therapy. The complement 
receptor type 1 (CR1) on human B-lymphocytes has suppressive activity and engage-
ment of this receptor inhibits B cell activation. 

The protein Annexin A1 (ANXA1), is a modulator of the immune system and abnor-
mal expression was found on activated B and T cells during autoimmunity.

We hypothesize that it may be possible to down-modulate the activity of autoreac-
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tive T and B cells from SLE patients in humanized SCID mouse model by treating them 
with a neutralizing antibody against ANXA1 or by protein engineered molecules, which 
co-crosslink the BCR and CR1. 

Materials and Methods: Protein chimeric molecules construction, Immunodefi -
cient SCID mice transfer with human PBMC from SLE patients, apoptosis and cytokines 
assay, ELISA, FACS, ELISpot and protein array.

Results: Reconstituted SCID mice showed presence of auto-antibodies, as well 
as immunoglobulin deposition in the renal glomeruli. Treatment of the transferred SCID 
mice either with DNA-like chimera and anti-ANXA1 antibody prevented appearance of 
anti-DNA antibodies and proteinuria, while the PBS-injected animals had high levels 
after the transfer. The treatment reduced the levels of disease-associated cytokines.

Conclusions: It is possible to down-regulate the activity of pathogenic human T-
and B-cells in humanized SLE-SCID mouse model by targeting Annexin A1 or CR1 with 
a specifi c monoclonal antibody or chimeric molecule.

SERONEGATIVE ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME

Marta Baleva
Department of clinical Immunology, University Hospital „Alexandrovska“

It is well known that there is a close relationship between autoimmunity and au-
toantibodies. Despite this, some patients with autoimmune diseases are negative for 
disease-specifi c autoantibodies. These cases have been defi ned as „seronegative au-
toimmune diseases“. The diagnosis of these patients is diffi cult. On the other hand au-
toantibodies are detected also in healthy persons. Three conditions can be discussed in 
healthy persons: latent autoimmunity, preclinical autoimmunity, and postclinical autoim-
munity. In 2003 G.R. Hughes and M.A Khamashta analogous to „seronegative rheuma-
toid arthritis“ (rheumatoid arthritis without rheumatoid factor) and „seronegative systemic 
lupus erythematosus“ (systemic lupus without antinuclear antibodies) introduce „sero-
negative“ Antiphospholipid syndrome (АPS)“ – APS without classical antibodies – aCL, 
aB2GPI and LA –SN-APS. Arguments for SN-APS: 1. Detection of antibodies different 
from „classical antibodies“ such as antibodies to phosphatidylserine, phosphatidyletha-
nolamine, phosphatidylinositol, annexin V, prothrombin, vimentin and many others in 
patients with thromboses and unsuccessesful pregnancy. 2. Use of new technics as 
immunostaining on thin layer chromatography plates which differentiate antibodies. 3. 
Serious diseases as myocardial infarction, stroke and unsuccessesful pregnancy with-
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out „classical“ antibodies for APS must be examined for other antibodies. Arguments 
against SN-APS: 1. Unsuitable method for the determination of antibodies. 2. Possibil-
ity for positive IgA antibodies. 3. Loss of antibodies with urine (nephrotic syndrome), 
increase of catabolism and decrease of the synthesis of antibodies, consumption of 
antibodies during thrombotic event. 4. Decreased serum concentration of antibodies 
after corticosteroid treatment. 5. Seronversion.

INTERNATIONAL CONSENSUS ON ANTI-NUCLEAR ANTIBODIES 
PATTERNS: NEW APPROACHES TO INTERPRETATION 

OF CYTOPLASMIC AND MITOTIC PATTERNS

Ekaterina Ivanova-Todorova, Tsvetelina Velikova, 
Kalina Dinkova Tumangelova-Yuzeir, Ekaterina Kurteva, 

Dobroslav Kyurkchiev
Laboratory of Clinical Immunology „St. Ivan Rilski“ University Hospital, 

Medical University – Sofi a

The International Consensus on ANA Patterns started in 2014 parallelly to the 12th 
International Workshop on Autoantibodies. This workshop aimed to thoroughly discuss 
and achieve consensus regarding the morphological patterns observed in the indirect 
immunofl uorescence (IIF) assay on HEp-2 cells.

Aim: Тo consider and discuss recommendations from 1th and 2nd International 
Consensus on standardized nomenclature of antinuclear antibody HEp-2 cell patterns 
2014–2016 with a focus on the position of cytoplasmic and mitotic patterns – are they to 
be reported as ANA negative or ANA positive. 

Conclusion: The introduction of HEp-2 cells as the substrate and „gold standard“ 
for ANA IIF has increased the knowledge and idea that, besides the nuclear patterns, 
cytoplasmic and mitotic cell patterns can also be recognized. As such, the term anti-
cellular antibodies has been suggested to encompass the wider spectrum of these au-
toantibodies. However, because the use of the acronym ANA is fi rmly established and 
universally used, replacement by an alternative terminology will not be easy. Changes 
in the nomenclature would have many implications, for instance for existing guidelines, 
disease criteria, external quality control programs, education, and reimbursement poli-
cies. 

The clinical value of ANA testing is beyond doubt, but harmonization of reporting 
ANA test results still need to be achieved. Currently, there is an agreement that the com-
munity can live with a misnomer, to the fact that also non-nuclear autoantibodies can 
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be detected. It was suggested that for standardization purposes it would be helpful to 
prepare examples of these advices for each distinct ANA pattern, preferentially in rela-
tion to the clinical information provided alongside the ANA testing request.

SELECTIVE SUPPRESSION OF AUTOREACTIVE B AND T CELLS 
BY CHIMERIC MOLECULES IN A HUMANIZED MOUSE MODEL 

OF AUTOIMMUNE DIABETES

Iliyan Manoylov1, Gabriela Boneva1, Nikolina Mihaylova1, Irini Doytchinova2, 
Andrey Chorbanov1

1Laboratory of Experimental Immunology, Institute of Microbiology, Bulgarian Academy 
of Sciences – Sofi a

2Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofi a

Aim of the study: Autoimmune Diabetes Mellitus (ADM) is characterized by B- 
and T-cell autoreactivity leading to generation of autoantibodies against a large array of 
self-antigens. GAD65 (Glutamic Acid Decarboxylase 65), a membrane bound enzyme 
of pancreatic beta cells is the main autoantigen in ADM. The elimination of self-reactive 
B-and/or T-cells is a reasonable approach for effective therapy of diabetes. Comple-
ment receptor type 1 (CR1) on human B- and T-lymphocytes has a suppressive activity. 
We hypothesized that it may be possible to eliminate GAD65 – specifi c B-cells from 
ADM patients by using chimeric molecules, that contain an anti-CR1 antibody, coupled 
to peptides comprising GAD65 B/T epitopes. These molecules are expected to bind 
selectively the anti-GAD65 specifi c B-cells by the co-crosslinking of the immunoglobulin 
receptors and CR1 and to deliver a suppressive signal. 

Materials and Methods: Protein engineering, FACS, ELISA, ELISpot, Immunob-
lot analysis 

Results: Two synthetic peptides (GAD65 epitopes), and anti-CD35 monoclonal 
antibody were used for the construction of two chimeras. We performed in vitro analysis 
of the chimeras by using PBMCs from ADM patients. An inhibition of the proliferation 
of specifi c GAD65 autoantibody-producing cells was observed after incubation with the 
chimeric molecules. The co-culturing of PBMCs with the protein chimeras increased the 
percentage of apoptotic B-lymphocytes. 

Conclusions: The constructed chimeric molecules bind GAD65 – specifi c B-lym-
phocytes and suppress selectively their proliferation and the production of anti-GAD65 
auto-antibodies by co-crosslinking of the inhibitory CR1 and the BCR. This treatment 
presents a possible way to alter the autoimmune nature of these cells.
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AN EXTENDED AUTOANTIBODY PROFILE IMPROVES THE 
IMMUNODIAGNOSTICS AND THE CLINICAL FOLLOW-UP 

OF PATIENTS WITH SYSTEMIC SCLEROSIS

Ekaterina Kurteva1, Desislava Kalinova2, 
Tsvetelina Velikova1, Kalina Tumangelova-Yuzeir1, 

Ekaterina Ivanova-Todorova1, Valentina Reshkova2, 
Rasho Rashkov2, Dobroslav Kyurkchiev1

1Laboratory of Clinical Immunology, University Hospital „St. Ivan Rilski“, 
Medical University of Sofi a

2Clinic of Rheumatology, University Hospital „St. Ivan Rilski“, 
Medical University of Sofi a

Systemic sclerosis (SSc) is a multisystem, progressive autoimmune disease char-
acterized by impairment of the microcirculation and deposition of connective tissue in 
the skin and internal organs, accompanied by changes in cellular and humoral immune 
response. 

Aim: To optimize the immunodiagnostics of SSc using an extended profi le of au-
toantibodies (AAbs) directed against 13 different antigens: Scl-70, CENP A, CENP B, 
RNAPIII 11 kDa, RNAPIII 155 kDa, U3-RNP, NOR90, Th/To, PM/Scl100. PM/Scl75, Ku, 
PDGFR, Ro52. To determinate their frequency distribution, diagnostic and clinical value.

Methods: Antinuclear AAbs HEp-2 indirect immunofl uorescence assay (ANA 
screening), Systemic Sclerosis (Nucleoli) Profi le (IgG) immunoblot, statistical analysis.

Results: In a cohort of 40 SSc Bulgarian patients, 38 samples were positive (titre 
≥ 1:80) on ANA screening test as 30 of them had a specifi c staining pattern at a titre of 
serum dilution ≥ 1: 640. The patients were positive for AAbs on immunoblot, as follows: 
22.5% for anti-CENP, 27.5% for anti-Scl70, 12.5% for anti-RNAPIII 11 kDa, 40% for 
anti-RNAPIII 155 kDa, 12.5% for anti-U3RNP, 10% for anti-NOR90, 22.5% for anti-Th/
To, 2.5% for anti-PM/Scl – 100, 12.5% for anti-PM/Scl – 75, 20% for anti-Ro 52. 0% for 
Anti-PDGFR, respectively. Accordingly, in 22.5% of the samples, we detected at least 
one SSc-specifi c AAb on SSc Profi le immunoblot whereas none of the routinely used 
immunological assays was positive. We found a correlation between some of the SSc-
specifi c AAbs and the target organ damage in the studied patients.

Conclusion: The routine use of an extended SSc immunoblot could facilitate the 
immunodiagnostics and the clinical follow-up of patients with SSc.
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NEW ASPECTS IN THE IMMUNOLOGICAL DIAGNOSIS 
OF OSTEOARTROSIS

Krasimira Ikonomova
National Transport Hospital. Department of Clinical Laboratory and Immunology

Osteoarthrosis (deforming arthritis, arthrosis, osteoarthritis) is defi ned as a dis-
ease of the century. It affects 12–15% of the general population, and 80% of the people 
at age over 75 years. The cartilage of the joint is the fi rst damage in osteoarthrosis 
and the next changes affect underlying bone tissue. On the periphery of the joint bony 
growths (osteophytes) are formed. They compensate the loss of cartilage through in-
creased joint surface.

The laboratory diagnosis aims to identify risk factors for the occurrence of OA and 
to fi nd markers, that are positive before X-raw changes. Laboratory markers monitor 
activity and progression of the disease and effect of the treatment.

Genetic susceptibility to osteoarthritis is associated with mutations, associated 
with defects in the cartilage (mutations in collagen type 2 – COL2A1, COMP – collagen 
oligomeric matrix protein), and mutations associated with defects in factors of infl amma-
tion (overproduction of TNF alpha, IL-10, CRP, IL-1 beta).

Cytokines and growth factors involved in the development of osteoarthritis are 
released from different cell types – honrotcytes, syovial cells, osteocytes. Cytokines are 
actively involved in the development and progression of osteoarthrosis, and their block-
ade is useful in the protection of cartilage. The main destructive effect on the cartilage 
is performed by matrix metalloproteinases.

Systemic factors such as adipokines are involved in the damage of the joint. They 
are considered metabolic link between obesity and osteoarthrosis. In patients with os-
teoarthrosis in synovial fl uid and in plasma abnormal levels of leptin, adiponectin and 
resistin is established.

Diabetes mellitus is a risk factor for osteoarthrosis due to the formation of toxic 
advanced glycation end products (AGEs). Chondrocytes express functional receptors 
for AGEs, which stimulates the synthesis of mediators of infl ammation – NFkB, metal-
loproteinase 13, mitogen-activated protein kinase.

So far no suitable biomarker that can support early diagnosis of the disease in pre 
X-raw phase. As a well-established biomarker for osteoarthrosis are considered PINP 
– N (propeptides of collagen types I u III), uCTH- I u II (urinary C-terminal crosslinking 
telopeptides of collagen), COMP, YKL-40, HA, MMP-1, MMP-3, CRP. They provide reli-
able information for diagnosis, disease severity, prognosis and treatment effect.
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SYSTEMIC CYTOKINE PROFILE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID 
ARTHRITIS AND SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

Irena Manolova1, Lyuba Miteva1, Mariana Goycheva2, 
Rumen Stoilov2, Spaska Stanilova1

1Department of Molecular Biology, Immunology and Medical Genetics, 
Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora,  2Clinic of Rheumatology, 

University Hospital, Medical University – Sofi a 

Objective: Dysregulation of cytokine production or action is thought to have a cen-
tral role in the development of autoimmunity and autoimmune disease. The aim of this 
study was to analyze the cytokine-expression profi le into peripheral blood of patients 
with rheumatoid arthritis (RA) and systemic lupus erythematodes (SLE) and to evaluate 
their relationship with the clinical and laboratory parameters of disease activity.

Methods: Serum levels of study cytokine (TNF-α, TGF-b, IFN-g, IL-6, IL-10, IL-
12p40, IL-17, IL-18, IL-23) were measured with commercially available ELISA kits. 
Comparison was made with age- and sex-matched healthy controls. Disease activity 
was measured by DAS28-ESR in RA patients and by SLEDAI in SLE patients.

Results: Serum levels of studied pro-infl ammatory cytokines were elevated in RA 
patients compared to healthy subjects. IL-18, TNF-α, and IL-17 were signifi cantly higher 
(p<0.001), whereas IL23 was higher but not signifi cantly elevated. The regulatory cy-
tokines IL-6 and IL-10 were also found signifi cantly higher in RA patients compared 
to controls. A positive correlation between TNF-α and disease activity, as measured 
by DAS28-ESR was observed in RA patients (p<0.001). In SLE patients, sera TNF-α 
(p<0.001), IL-12p40 (p=0.001) and IFN-g (p<0.001) levels were signifi cantly increased. 
IL-10 was also higher without reaching signifi cance, whereas TGF-b1 was signifi cantly 
decreased when compared to healthy controls, (p<0.001). In SLE patients, IFN-g levels 
correlated positively with SLEDAI scores (p<0.001). 

Conclusion: The impaired systemic level of study cytokines in SLE and RA refl ect 
the imbalance between different lymphocyte subsets such as Th1/Th2 and Th17/Treg 
in these autoimmune disorders. 
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SESSION 4 
IMMUNOMODULATION

ALLERGEN VACCINATION – ALLERGEN SPECIFIC IMMUNOTHERAPY 
OF ALLERGIC DISEASES

Academician Bogdan Petrunov, MD
NCIPD – Sofi a

Aim of the study is to discuss the most advanced approaches for carrying out the 
allergen vaccination, its immunological mechanisms and to present part of the clinical 
and immunological studies of the author in this fi eld during the last 25 years.

The study is realized on 618 allergic patients with bronchial asthma, allergic rhinitis 
and insect allergy carrying out allergen vaccination during 3 years with allergens from 
house dust mite, grass pollen and bee venom. Before and after the treatment were 
determined in the patients: symptom/medication score, VAS, size of skin-allergic reac-
tions, the level of allergen- specifi c IgE and IgG4 („blocking“ antibodies), the level Il-2,-
4,-5,-10, TNF-α, γ-Inter., the level of allergen induced basophile degranulation.

Results show that about 75% of the treated patients got very good clinical effect 
with decrease of: symptom/medication score, VAS, the level of specifi c IgE, Il-4 and 
γ-Inter. as well as the level of basophile degranulation, simultaneously with increase of: 
allergen specifi c IgG4 and the level of Il-10.

Conclusion. The presented data are in support of the contemporary understanding 
that not less than 70% of the allergic patients subject of allergen vaccination – allergen 
specifi c immunotherapy (ASI) got very good and stable clinical results during 10 years 
with modulation of the immune reactivity from Th2 to Th1 type.

NATURAL IMMUNOMODULATORS

F. Martinova
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IS THERE A ROOM FOR PASSIVE IMMUNOTHERAPY IN SEPSIS 
AND ASEPTIC SIRS?

I. Dzhumerska-Alexieva1, L. Rumenina2, A. Pashov1, Y. Dimitrov2, 
M. Hadzhieva1, Ch. Vasilev1

1Stefan Angelov Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences – Sofi a, 
Bulgaria; 2INSERM UMRS 872, Centre de Recherche des Cordeliers – Paris, France

Sepsis and aseptic severe infl ammatory response syndromes (SIRS) are major 
causes for death worldwide. Numerous interventional trials with agents neutralizing 
single proinfl ammatory mediators have failed to improve patients’ survival. This failure 
could be explained by the widespread gene expression dysregulation known as „ge-
nomic storm“ in them. A multifunctional polyspecifi c therapeutic agent might be needed 
to control the effects of this „storm“. Licensed pooled intravenous immunoglobulin prep-
arations seemed to be a promising candidate, but they have also failed in their present 
form to prevent sepsis-related death.

We report the protective effect of a single dose of intravenous immunoglobulin 
preparations with additionally enhanced polyspecifi city in models of sepsis and aseptic 
systemic infl ammation. The modifi cation of the pooled immunoglobulin G molecules by 
exposure to ferrous ions resulted in their newly acquired ability to bind some proinfl amma-
tory molecules, complement components and endogenous „danger“ signals. We suggest 
that intravenous immunoglobulin preparations with additionally enhanced polyspecifi city 
have a clinical potential in sepsis and related systemic infl ammatory syndromes.

CD4+CD25+CD127low/neg T-REGULATORY CELLS AS A BIOMARKER OF 
IMMUNE SUPPRESSION IN PROGNOSIS OF ACUTE PANCREATITIS

Krasimira Spasova Halacheva1, Georgi Angelov Minkov2 
1Department of Molecular Biology, Immunology and Medical Genetics, Medical faculty, 

Trakia University – Stara Zagora, 
2Department of Surgery, University Hospital – Stara Zagora

Objective: To determine the percent of circulating CD4+CD25+CD127low/neg regula-
tory T-cells (Tregs) and their role as a prognostic marker for disease severity, infected 
necrosis and outcome in patients with acute pancreatitis (AP).

Methods: Three-color fl ow cytometry with gaiting strategy using the measurement 
of CD25 and CD127 expression on CD4+ T-cells was used. Seventy-two patients with 
AP were investigated at admission (P0), 48 hours (P1) and 5 days (P3) after admission. 
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According to the severity patients were divided into two groups – Sev1 – 39 patients 
(54.2%) with mild AP and 19 patients (26.4%) with moderate AP; Sev2 – 14 patients 
(19.4%) with severe AP. Seven patients (9.7%) developed septic complications and un-
derwent surgical debridement. The mortality of our group was 9.7 % (n=7).

Results: Patients in Sev2 had signifi cantly higher percent of Tregs at P0 and P3 
compared to these in Sev1 (p – 0.007; p-0.033). Cut-off prognostic value for severe AP 
was 8.75% (AUC-,795). No signifi cant difference was found in percent of T-regs at P0, 
P1 and P3 in patients who developed and these who didin’t develop infected necrosis (p 
– 0,49; p – 0,72; p – 0,92). Patients with poor outcome had signifi cantly higher percent 
of Tregs on P3 (p – 0.045), so 75% of patients with unfavorable outcome had more than 
9.4% Tregs in peripheral blood (AUC-,796).

Conclusions: Elevated percent of circulating CD4+CD25+CD127low/neg Tregs tested 
at admission in patients with AP is independant prognostic biomarker for severe dis-
ease. Persistent high percent of Tregs till the 5th day is associated with high risk for 
unfavorable outcome in patients with AP. 

PAST, PRESENT AND FUTURE OF IMMUNOMODULATORY DRUGS

V. Lebedev

SESSION 5 
IMMUNODIAGNOSTIC AND IMMUNOTHERAPY IN HEMATOLOGY

IMMUNOMODULATORS IN THE TREATMENT OF HEMATOLOGICAL 
MALIGNANCIES

Y. Raynov 
Clinic of Haematology, Military Medical Academy – Sofi a

An improved understanding of the interaction between the immune system and 
neoplasms has introduced new and powerful forms of immunotherapy in recent years. 
At present, immunomodulatory drugs are among the most successful and promising 
new therapeutic agents. Based on their broad range of actions they become, alone 
or in combination with other conventional or novel therapies, an integral part of the 
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treatment of patients with hematological malignancies (such as myeloma, myelodys-
plastic syndromes, etc.). Further studies are needed to increase our knowledge of their 
mechanisms of action, and to optimize their clinical use, aiming at further improvement 
of patient’s quality of life and survival.

MICRORNA EXPRESSION BASED OUTCOME PREDICTION IN ACUTE 
MYELOID LEUKEMIA: CROSS-PLATFORM INTEGRATIVE ANALYSES 

LEAD THE WAY TO NOVEL INSIGHTS

V. Shivarov1, K. Lang2, A. Dolnik2, J. Krönke2, P. Paschka2, VI. Gaidzik2, H. Döhner2, 
RF. Schlenk2, K. Döhner2, L. Bullinger2

1 Laboratory of Clinical Immunology, Sofi amed University Hospital – Sofi a, Bulgaria
2 Department of Internal Medicine III, University Hospital of Ulm – Ulm, Germany

Recent advances in omics technologies allowed for affordable generation of large 
scale molecular data including microRNA expression profi ling. These data are expected 
to serve as an invaluable source for molecular based classifi cation and prognostica-
tion of genetically heterogeneous diseases such as acute myeloid leukemia (AML). 
Besides, the integration of various layers of omics data may serve for the generation of 
novel testable hypotheses regarding disease pathogenesis. 

Aim: Here, we aimed to develop a novel micro-RNA expression based prognostic 
score using data from two different platforms – microarrays and RNA-Seq data from 
adult patients with de novo AML and to investigate the underlying biological pathways. 

Materials and Methods: We used micro-RNA microarray expression data from 
91 adult patients with de novo AML enrolled into the AMLSG treatment protocol AML 
HD98A (ClinicalTrials.gov Identifi er: NCT00146120) (training dataset). Another group of 
177 AML patients with micro-RNA expression profi ling data (RNA-Seq) from the Cancer 
Genome Atlas (TCGA) served as a validation set. A scoring system was built using the 
Robust Likelihood-Based Survival Modeling with Microarray Data method. The selected 
model included 7 micro-RNAs (miR-100, miR-132, miR-185, miR-186, miR-302a, miR-
330, and miR-422a). A total continuous score was calculated for each patient sample 
using the Cox regression coeffi cients obtained for the training dataset multiplied by the 
expression levels in each sample and summed afterwards. Discrete scores (low vs 
high) were defi ned using Receiver Operating Characteristics (ROC) curve analysis. In 
addition, bioinformatic analysis of the GEP, RNA-Seq and DNA methylation data from 
the TCGA was performed. 
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Results: For both the training and validation dataset the discrete scores were sig-
nifi cant prognostic factors in univariate analysis (p=0.001 and p=0.002, respectively). 
The continuous score, which performed almost identically, was also a signifi cant factor 
in multivariate analysis (p<0.001 and p=0.022, respectively). In an analysis restricted to 
cytogenetically normal (CN) AML the discrete score was a signifi cant adverse prognos-
tic factor in the training dataset based on the log-rank test (p=0.045), and it appeared 
as independent prognostic factor in the validation subset of younger CN-AML patients 
in a multivariate model including age, gender, FLT3-ITD and NPM1 mutational status 
(p=0.001). Next, we performed a network analysis of the 7 micro-RNAs and their known 
and putative targets and found an enrichment with nucleic acids binding proteins. Us-
ing the TCGA GEP data we identifi ed 850 probe sets that were differentially expressed 
between Low and High Score patients at the level of p<0.01. GO analysis showed that 
„General transcription regulation“ was the most signifi cantly overrepresented pathway. 
Similarly, when Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) was used for the subset of CN-
AML <61 years the 7 top scoring gene signatures were associated with RNA metabo-
lism and processing. The top scoring gene set was the „RNA SPLICING“ signature. The 
differential exon usage (DEU) analysis between Low and High Score patients showed 
a total of 7500 differentially expressed tags at a level of signifi cance of 0.05. Finally, we 
obtained the TCGA DNA methylation data and found a total of 1218 CpG sites differen-
tially methylated between the Low and High Score patients and hierarchical clustering 
showed a very good correlation with the miRNA score. 

Conclusion: We demonstrated the feasibility to integrate micro-RNA expression 
data from different platforms (microarray and RNA-Seq data) for building prognostic 
scores in AML. Moreover, the integrated analysis of omics data from microRNA ex-
pression score-defi ned subgroups provided further evidence for the potential biological 
relevance of these subgroups and a role of the RNA splicing machinery deregulation in 
the pathogenesis of AML.
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CLINICAL EVALUATION OF A NOVEL NINE-GENE PANEL 
FOR ION TORRENT SEQUENCING OF MYELOID MALIGNANCIES

Ivan Pavlov1, Velizar Shivarov2, Elissaveta Naumova1, Milena Ivanova1

1Department of Clinical Immunology with Stem Cell Bank, University Hospital 
„Alexandrovska“ – Sofi a

2Multiprofi le Hospital Sofi amed – Sofi a

In the last decade, a number of genes have been reported to be recurrently as-
sociated with myeloid malignancies. While some mutations are easily detectable by 
conventional molecular genetics methods, like JAK2V617F and MPL mutations, others 
are more diffi cult to screen because of lower frequency and being scattered along large 
genomic ranges. The aim of this study is to develop and validate a NGS panel for tar-
geted resequencing of myeloid malignancy samples using the Ion PGMTM System (Ion 
Torrent, Paisley, UK).

For this purpose we designed a pool of 424 primers for the amplifi cation of 212 
amplicons covering 99.46 % of the exonic regions of nine human genes as follows: 
ASXL1, EZH2, CALR, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SRSF2, TET2, and U2AF1. Panel 
validation was performedusing PGMTM 316 v2chips on 16 DNA samples from patients 
with myeloidmalignancies. Sequence alignment, variant calling, and annotation were 
performed using Ion Reporter software.

A total of 14 nonsynonymous somatic coding variants were identifi ed in seven 
samples affecting six ofthe genes in the panel (ASXL1, CALR, RUNX1, SRSF2, TET2, 
and U2AF1). TET2 mutations were detected with the highest frequency while single 
patients harbored SRSF2, EZH2 and SETBP1 mutations. Notably, three of the identifi ed 
mutations in TET2 and SETBP1 were not present in the Cosmic v.67 release.

This proof-of-concept study confi rms thefeasibility of Ion Torrent systems for rese-
quencing ofclinically relevant mutations in myeloid malignancies. Itcan be particularly 
useful in cases without the most frequentclonal markers such as JAK2 and MPL muta-
tions. Screening for new genetic mutations is important for understanding the pathogen-
esis of this group of heterogeneous diseases.
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IMMUNOBIOLOGY OF SÉZARY CELLS AND THEIR ROLE 
FOR DIAGNOSIS AND B-STAGING

D. Popova, R. Vladimirova, Е. Vikentieva, I. Nikolov, R. Stanchev, I. Damyanov, 
C. Milcheva, N. Petkova, А. Nedevа, I. Кindekov, I. Gigov, Y. Raynov

Military Medical Academy – Sofi a

Primary cutaneous Т-cell lymphomas represent around 15% of non-Hodgkin lym-
phomas, Mycosis fungoides (MF – 50%) and Sézary syndrome (SS – 5%) being the 
most frequent of them. Proliferating clonal Т-lymphocytes are morphologically described 
as Sézary cells, whereas functionally they belong to Т-central memory cells (SS) and 
memory resident cutaneous effector cells (MF).

The study aimed to defi ne immunophenotypic aberrations of Sézary cells and 
their number (В-staging) at the time of MF and SS diagnosis, in the light of their biologic 
properties.

Methods: 67 newly discovered MF (59) and SS (8) patients, predominantly males 
(male/female ratio=2.05), were compared to 45 healthy controls. The golden standard 
for Sézary cell identifi cation is fl ow cytometry – 3 to 8-color test was used to fi nd the 
main lymphocyte populations and subpopulations, with some supplementary Т-cell an-
tigens (CD1a,CD2,CD5,CD7,CD25,CD26,CD30,CD158a and CLA). The percentage 
and absolute cell count was recorded, as well as changes in antigen intensity.

Results: Signifi cantly increased lymphocyte count was found in patients, compared 
to control subjects, CD4+ cells being mainly involved, and combined with decreased CD8+ 
lymphocytes. Sézary cells in MF were 0.28 x 109/l and 1.06 x 109/l in SS (medians). Тhey 
presented a large variety of aberrations, affecting all positive antigens under investigation. 
In 78.9% of MF patients, less than three lymphocyte abnormalities were found, whereas 
in 5/8 SS patients they were more than three (62.5%). Aberrant phenotypes make pos-
sible the identifi cation of Sézary cells, which in turn aids diagnosis and В-staging in MF: 
27 В0 stage patients (<250 cells/μl) and 30 stage В1 (>250 and <1000 cells/μl). 

Conclusion: Immunophenotyping of Sézary cells at the time of MF and SS diag-
nosis, is a fast and reliable tool, helpful in their diagnosis and staging of MF. Individual 
phenotypic profi les are a prerequisite for residual disease monitoring in MF and SS 
patients, with signifi cantly disturbed immune background.
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MONOCLONAL B-CELL LYMPHOCYTOSIS – 
A SINGLE CENTER EXPERIENCE

Yanitsa Davidkova, Antoaneta Michova, Valentina Madzharova, 
Milan Yagurinoski, Margarita Genova

Laboratory Haematopathology & Immunology, National Specialised Hospital for Active 
Treatment of Haematological Diseases – Sofi a

Background: Monoclonal B-cell lymphocytosis (MBL) is a premalignant condition 
characterized an asymptomatic monoclonal expansion of less than 5000/µL circulating 
B-cells in otherwise healthy individuals without any other features diagnostic of a B-
lymphoproliferative disorder.

Objective: To assess the major laboratory variables in individuals with detectable 
monoclonal B-cell lymphocytosis.

Materials and Methods: The study was based on a consecutive series of 21 cases 
presenting with monoclonal B-lymphocyte population in the peripheral blood. Cases pre-
sented to initial evaluation at the Laboratory of Hematopathology and Immunology of the 
National Hematology Hospital in Sofi a between February 2014 and April 2016.  Data were 
acquired using a FACS Canto ll fl ow cytometer (BD). The following clinical variables were 
recorded at presentation: date of diagnosis, age, gender, absolute lymphocyte count, im-
munophenotypic repertoire of the lymphocytes, haemoglobin, platelet count, ECOG status.

Results: The patients’ cohort comprised of 8 males (38%) and 13 females (62%) 
at a median age of 65.4 (ranging 47–82). The majority of the MBL cases (n=18, 86%) 
had the classical immunophenotype of chronic lymphocytic leukemia (CLL): CD19+ 
CD20+low CD5+low CD23+ CD200+ CD22/CD79b variably low to negative as well as 
low to negative membrane Ig expression, and were defi ned as typical CLL-like MBL. 
The clonal B-cell population was CD38 and CD49d negative in all CLL-MBL cases. The 
remaining 3 cases lacked at least two of the the three defi ning markers CD5, CD23 or 
CD200. In addition, patients were stratifi ed into 3 groups based on the size of the B-cell 
clone: low-count MBL (<0.5x109 clonal B-cells, n=2), intermediate-count (0.5–1,5x109 
clonal B-cells, n=2) and high-count MBL (≥0.5 x109, n=17). No signifi cant differences 
were observed in regard to age and major hematological parameters. Interestingly, a 
signifi cant correlation was found between the size of the monoclonal B-cell popula-
tion and the T-cell numbers. Despite of the immunophenotype, low/intermediate-count 
MBL cases were characterized with a signifi cantly higher absolute counts of total T-cells 
(p=0,008) as well as with higher CD3+CD8+ T-suppressor (Ts) subpopulation (p=0.011). 
Only 1/21 (4.7%) high-count MBL cases progressed to overt CLL.

Conclusion: Despite the low number of analysed cases, the analysis provided inter-
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esting data in line with the current working model of MBL ontogeny, which considers the 
role of persistent stimulation/infection by self or foreign antigens for the development of 
low-count MBL. Prospective observational studies may provide further hints in the future.

Acknowledgement: The study was partially supported by National Research Fund.

SECONDARY MEMBRANOUS NEPHROPATHY WITH IMMUNOGLOBU-
LINE A DEPOSITS IN HODJKIN LYMPHOMA

V. Minkova1, I. Zdravkova2, E.Tilkiyan2, E. Kumchev2, M. Koleva-Ivanova3

1Military Medical Academy, Department of Pathology 
2Second Department of Internal Medicine, Section of Nephrology, Medical Faculty – 

Medical University Plovdiv, Hospital Kaspella Plovdiv – Clinic of Nephrology.
3Medical University Plovdiv – Department of Pathology 

There are single cases of Membranous glomerulonephritis with subepithelial IgA de-
posits. Usually these are cases of secondary nephropathy. We present a 66 years old male 
who was admitted in a Nephrology department with a history of fever, proteinuria and hema-
turia for over 6 months. CT scan had revealed generalized lymphadenopathy. Lymph node 
histology showed necrotizing lymphadenitis and myelogram revealed marked eosinophilia. 
Kidney biopsy was performed and proved Membranous glomerulonephritis II–III stage with 
predominant IgA granullary subepithelial deposits. A biopsy of a skin lesion at the right ankle 
suspected Caposi sarcoma. The patient died 10 months after the start of the symptoms. 
The pathological examination proved Hodjkin lymphoma IV „B“ stage. This case reveals the 
importance of а precise histological diagnosis of membranous nephropathy to differentiate 
idiopathic and secondary forms and guide further diagnostic and therapeutic approach. 

NEUTROPHIL AND LYMPHOCYTE COUNTS IN PRIMARY NODAL 
DIFFUSE LARGE-B-CELL PATIENTS TREATED WITH RITUXIMAB-CHOP 

IMMUNOCHEMOTHERAPY

Branimir Spasov1, Yanitsa Georgieva, Svetoslav Nikolov, Valentina Madzharova, 
Tihomir Dikov, Georgi Mihaylov, Georgi Balatsenko, Margarita Genova

Specialized Hospital for Active Treatment of Hematological Diseases – Sofi a

Background: The standard treatment of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) 
patients (pts) is rituximab-CHOP chemotherapy (R-CHOP) and the clinical outcome varia-
tions are infl uenced by not only characteristics of the tumor itself. It has been shown cor-
relation between the infl ammatory response and clinical outcomes in various cancers. 
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We decided to access whether the infl ammation parameters were predictors of clinical 
outcome across the different groups of R-CHOP treated primary nodal (PN) DLBCL pts.

Methodology: The outcomes of 150 PN-DLBCL R-CHOP treated pts were retro-
spectively reviewed. Laboratory levels of absolute lymphocyte (ALC), monocyte (AMC), 
platelet (PLT), neutrophil (ANC) counts and hemoglobin (Hb) were recorded. A receiver 
operating characteristic (ROC) curve analysis was used to illustrate the best 

Results: By applying the best cutoffs, only ANC and ALC had an independent 
prognostic impact for OS. The dichotomized ANC and ALC generated the ANC/ALC 
prognostic index (PI) and stratifi ed pts into 3 risk groups: LR [ANC≤5.19x109/L and 
ALC>1.38x109/L],IR [ANC>5.19 x 109/L or ALC≤1.38x109/L], and HR [ANC>5.19x109/L 
and ALC≤ 1.38x109/L]. The estimated 5-year OS was 83.5%, 47.4% and 9.8% for LR, 
IR and HR pts, respectively (log-rank, p<0.001).

Conclusion: We demonstrated the independent prognostic signifi cance of ANC and 
ALC to predict survival in PN- DLBCL pts. This could lead to a better stratifi cation of PN-
DLBCL pts in different prognostic groups and outlines possibility for applying agents target-
ing mediators involved in ANC-ALC relationship in addition to conventional chemotherapy.

NK-CELL RECEPTORS AND LIGANDS – 
ROLE IN HEMATOLOGICAL DISEASES 

 Anastasiya Mihaylova1, Viktoria Varbanova2, Elisaveta Naumova1

1Department of Clinical Immunology and Stem Cell Bank, University Hospital 
Alexandrovska“, Medical University – Sofi a 

2Specialized Hospital for Active Treatment of Hematological Diseases – Sofi a

Molecular interactions between killer immunoglobulin-like receptors (KIRs) and their 
HLA class I ligands are key components in the regulation of NK-cell responses to malig-
nancies. There is increasing evidence supporting the relevance of KIR and HLA ligand 
gene background for the occurrence and outcome of certain cancers. Progress is also 
being made in the application of receptor-ligand interactions for NK-cell based cancer 
biotherapy. Therefore, we aimed to determine whether the inherited KIR and HLA rep-
ertoire plays a role for the development of hematologic neoplasia. A detailed analysis of 
KIR genes and their cognate HLA ligands was performed in 82 patients with leukemia 
(ALL-52; AML-17; CML-13) and 126 healthy individuals from the Bulgarian population. 
An increased frequency of KIR2DS4norm was observed in patients with acute myeloid 
leukemia in comparison to controls (52.9% vs. 20.2%, p=0.01), while KIR3DS1 (17.6% 
vs. 47.6%, p=0.02) and KIR2DL5A (17.6% vs. 47.7%, p=0.02) were found less frequently 
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in these patients. Taking into consideration the ratio between the number of inhibitory 
and activating receptors, KIR genotype with ratio 0.57 (4 activating/7 inhibitory KIRs) was 
found predisposing for leukemia development (p=0.003). Analysis of KIR ligands showed 
higher frequency of homozygous carriers of HLA-Bw4 alleles with threonine at position 
80 (13% vs. 1.2%, p=0.01) while HLA-Bw6 carriers were less frequent (66.7% vs. 87.5%, 
p=0.01) in the ML cohort compared to healthy individuals. From 52 KIR/Ligand combina-
tions observed, KIR3DS1(+)/L(-) and KIR3DL1(+)/3DS1(+)/L(-) were detected at lower 
frequency in ML. No signifi cant KIR and HLA ligand associations were found in acute lym-
phoblastic leukemia. In conclusion, based on our data we could speculate that inherited 
polymorphisms within immune response genes may be relevant for development of ML 
by contributing to NK-cell dysfunction and escape of emerging leukemic cells from innate 
immunosurveillance via mechanisms of interaction of KIRs with their HLA ligands. 

INTEGRATED DIAGNOSTIC APPROACH OF LEUKAEMIC LYMPHOMAS

Margarita Lyubenova Genova
Laboratory Haematopathology & Immunology, National Specialised Hospital for Active 

Treatment of Haematological Diseases – Sofi a

The B-cell chronic lymphoproliferative disorders (CLPD) encompass a variety of 
neoplastic diseases that arise from mature immunocompetent clonal B-cells (TdT-, 
CD34-, SmIg+) at different stages of differentiation and activation. A signifi cant propor-
tion present with leukemic picture and are referred to immunological laboratories for 
diagnosis. The leukaemic low grade lymphomas form a heterogeneous collection of 
entities, grouped together because of their small cell morphology and generally indolent 
clinical behaviour. They also share some overlapping features of clinical presentation.

However, when examined in detail, the morphological characteristics of these lympho-
mas also show at least as much heterogeneity as similarity, particularly when immunophe-
notyping is taken into consideration. The last revision of WHO classifi cation of the lymphoid 
and haemopoietic tumours (2016) emphasizes the integration of cytology, immunopheno-
type and molecular features for the establishment of diagnosis and prognosis of these dis-
eases. Flow cytometry immunophenotyping is an essential tool in the diagnostic work-up of 
the B-cell lymphoid disorders. However, it is essential to recognise that variations in immu-
nophenotypic profi les for some diseases do exist. Integration of the fl ow cytometry data with 
clinical features and other tests (ie morphology, histopathology and molecular genetics) is 
recommended in the diagnostic and prognostic work-up of the mature B-cell malignancies.
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SESSION 6 
STEM CELL TRANSPLANTATION

PLURIPOTENT STEM CELLS – FROM THE LABORATORY 
TO CLINICAL TRIALS

Rumen Pankov
Department of Cytology, Histology and Embryology, Faculty of Biology – 

Sofi a University „St. Kliment Ohridski“

Pluripotent stem cells (PSC) have unlimited proliferative potential, which, com-
bined with their ability to differentiate into all cells of the human body makes them ex-
tremely attractive source for regenerative medicine. The possibility of using them to 
replace worn-out or malfunctioning cells and tissues, characteristic for many currently 
incurable diseases, stimulated enormous interest in these unique cells. Today, sixteen 
years after the creation of the fi rst human PSC, stem cell biology began its transition 
from laboratory research to clinical trials. Although still limited, early data from phases 
I and II of clinical trials show encouraging results on the effi cacy and promising safety 
data of the developed therapies. In this presentation I will review the recent progress in 
application of PSC in regenerative medicine, as well as the remaining challenges.

TEN YEARS EXPERIENCE OF AUTOLOGOUS AND ALLOGENEIC STEM 
CELL TRANSPLANTATION – A SINGLE CENTRE SOFIA, BULGARIA 

G. Mihaylov, G. Arnaudov, P. Ganeva, Y. Petrov, M. Minchev, I. Tonev, Y. Zhechev, 
S. Lozenov, B. Spassov, M. Donchev, K. Ignatova, 
V. Stoeva, T. Yankova, M. Genova, G. Balatsenko 

Introduction: The hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) has become a 
standart in the treatment of certain hematological malignencies, solid tumors, autoim-
mune diseases, immune disorders etc. Data from the world and European records show 
yearly increase in the number of transplanted patients, periodically updating new indica-
tions based on the analyzed results from the transplantation (autologous and allogeneic).

Purpose: The purpose of our analysis is to summarize data from the autologous 
and allogeneic transplants at the BMT unit in the Specialized Hospital for Active treat-
ment of Hematological diseases – Sofi a, Bulgaria.
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Materials and methods: The BMT unit (CIC 859) was established in 2004. We 
retrospectively analyzed data from 482 patients over 10 years (2004 – DEC 2014): 419 
autologous, 63 allogeneic (2010–2014). The median age of patients in the autologous 
group is 43 years (20–67), and 35.8 (20–59) in the allogeneic group. The number of 
transplanted patients in years was as follows: 2004 (N=10); 2005 (N=23); 2006 (N=18); 
2009 (N=34); 2010 (N=59), 2011 (N=73), 2012 (N=83); 2013 (N=94); 2014 (N=87). In 
the auto-transplanted group the large proportion of patients took those with Multiple 
Myeloma (N=171), followed by Hodgkin’s Disease (N=114) and NHL (N=108), solid 
tumors (N=4) and AML (N=8). Allogeneic stem cell transplantation was performed in 
patients with Aplastic Anemia (N=5), AML (N=32), ALL (N=17), CML (N=1), NHL (N=1), 
Hodgkin`s Disease (N=1), Multiple Myeloma (N=3), MDS (N=1), CLL (N=1), plasma 
cell leukemia (N=1). Depending on availability of donor 35 patients were transplanted 
with Related Donor (RD), 28 patients with Match Unrelated Donor or Mismatch Unre-
lated Donor. The use of conditioning regimens was as follows – Myeloablative regimen 
(N=46), Reduce intensity conditioning (N=17).

Results: In this overview were discussed Overall survival (OS), Disease free sur-
vival (DFS) in different groups, the factors for successful control of the underlying dis-
ease, the risks and therapy related complications. In the allogeneic group are consid-
ered causes of early death: transplant related mortality (N=4), death from relapse (N=5), 
death from GvHD ( N=14).

Conclusion: The results showed an increase number of both autologous and al-
logeneic transplants – a global trend. The low TRM proves that this high-tech procedure 
leads to increase OS in some patients and increase their chances for a long DFS.

STEM CELL TRANSPLANTATION IN CHILDREN

D. Konstantinov, M. Yordanova, B. Avramova, Tr. Kamenska



ABSTRACT BOOK 119

EVALUATION OF NGS APPROACH FOR HLA TYPING

Milena Ivanova Ivanova-Shivarova, Tzvetelin Ivanov Lukanov, Ivan Yuriev Pavlov,
 Antoaneta Nedyalkova, Lidiya Tsitselkova, Ilina Todorova, Elisaveta Naumova

Dept. of Clinical Immunology, University Hospital Alexandrovska, 
Medical University – Sofi a

Different NGS platforms are available and the choice depends on the application, 
number of samples and time. Our aim was to evaluate 2 kits for MiSeq (Illumina) platform: 
TruSight HLA sequencing Panel (Illumina) and Holotype HLA X4 (Omixon). The two kits 
were evaluated on samples, previously typed by PCR-SBT using AlleleSeqR kits. The work-
fl ow for both NGS kits was quite similar with a shorter time observed for Omixon protocol. 
When we evaluated the TruSight HLA, similar coverage of 250–300 reads was observed for 
different loci, except for DRB1G04. The quality expressed as percent bases equal or over 
Q30 showed mean values above 90%. Variations were found for DRB1G04 and DQB1G06 
groups. In the Holotype HLA kit, the average read quality was between 34 and 36 for all loci, 
slightly better for HLA-DRB1 and DQB1 loci. The exon coverage minimum depth for all loci 
was above the 25. The only ambiguity observed by Holotype HLA kit was in DRB1 locus 
(DRB1*12:01:01 and 12:06) in exon 1, which is not covered in this protocol. Using TruSight 
HLA the following ambiguities were observed: 1 in exon 3 of HLA-C; 3 HLA-B ambiguities 
in exon 3 and exon1; 6 DRB1 ambiguities in exon 1 and exon 2. Using both kits a new 
HLA-C*04 alleles was correctly indicated. In conclusion commercially available NGS kits 
provide workfl ow and software that is easy to set up. Due to the higher resolution compared 
to Sanger sequencing, NGS is a good alternative for routine HLA laboratories.

CONTRIBUTION OF THE NATIONAL PUBLIC STEM CELL BANK IN EN-
SURING OF HISTOCOMPATIBLE DONORS FOR HEMOPOIETIC STEM 

CELL TRANSPLANTATION

E. Naumova, L. Quin, A. Mihaylova, V. Atanasova, Ts. Lukanov, A. Nedyalkova, 
M. Ivanova

BBMDR, Department of Clinical Immunology and National Cord Blood Bank, 
University Hospital „Alexandrovska“, Medical University – Sofi a

Establishment of the Bulgarian Bone Marrow Donor Registry (BBMDR) and National 
Cord Blood Bank (NCBB) and their consequent membership of the BMDW have enabled 
the development of allogeneic Haematopoitec Stem Cell Transplantation (HSCT) from 
matched unrelated donors (MUD) in Bulgaria. Currently the total number of registered 
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donors in BBMDR is 2 395 as 39% of them are females and 61% – males. Prevailing 
age of donors is 26–35 years. The number of cord blood units collected and stored in the 
NCBB is 207. In period of 2005–2016 transplant centers in Bulgaria have applied search 
requests for HLA –matched related donors (MRD) and MUD in more than 500 patients 
with blood cancer. Suitable MRD has been found in 26% of them and MUD in 46% as a to-
tal number of allogeneic HSCT so far in Bulgaria is 158 (105 – from MRD, 50 – from MUD 
and 3 – from CBU). For 28% of patients needed HSCT no 10/10 HLA matched donor 
was found. In order to improve the search algorithm we have considered the probability 
of fi nding match donors in our population by analyzing HLA profi les defi ned by PCR-SBT. 
The allele and haplotype distribution in Bulgarian registry has been defi ned. Recent imple-
mentation of NGS technology for typing of donors in BBMDR will improve the probability 
of fi nding MUD and shorten the search time. Further we estimated the median search 
time for fully MRD in Bulgarian patients which is 28 days for patients with 2 frequent hap-
lotypes, 52 days for those with 1 rare haplotype, and more than 90 days in patients with 
2 rare haplotypes. Based on this a strategy for typing and search of compatible donor for 
Bulgarian patients needed HSCT was developed.

SESSION 7 
REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY

REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY IN BULGARIA

E. Konova, R. Georgieva

REGULATORY T CELL LEVELS AS A DIAGNOSTIC MARKER FOR RE-
PRODUCTIVE FAILURE

Antonina Kirilova Kirova1, Gabriel Elmadjiyan1, Rumen Georgiev Rusev1,2

1Repro Inova Ltd., 2Medical University – Pleven

Aim: The aim of this study was to investigate peripheral blood regulatory T (Treg) 
cell levels in women with reproductive failure and their aberrations as a possible cause 
of infertility and possible use as a diagnostic marker.

Materials and Methods: Peripheral blood from 20 fertile women with one or more 
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live births with no evidence of pregnancy complications up to 39 years old and Bulgar-
ian ethnic origin.

Peripheral blood from 40 patients up to 39 years old with reproductive problems, 
resulting in recurrent miscarriages, IVF failures and unexplained infertility.

The population of Treg cells was determined by fl ow cytometry, using combination 
of CD3, CD4, CD25 and FoxP3.

Results: Mean was 15.1625% ± 3.007945 at signifi cance level of p = 0.05 for con-
trol blood samples. Confi dence interval was from 12.2% to 18.2% (mean ± SD).

Due to probable variations by race, gender, age and insuffi cient data in regard to fer-
tility status we have accepted defi ned values as reference range only from fertile women. 

Mean was 8.0% ± 2.09 in the studied group patients. In all 40 patients we found 
signifi cantly decreased levels compared to reference range of % Treg of all CD4+ T-
lymphocytes.

Conclusion: We have found out signifi cantly decreased levels of Treg cells in 
patients compared to the control group, suggesting their role in the pathology of concep-
tion and pregnancy maintenance. This statistically signifi cant margin in levels of Tregs 
in controls and patients give us option to be used as a diagnostic marker.

DECIDUALIZATION INDUCED CHANGES IN IL-10 SECRETION 
BY STROMAL CELLS AND INTER-TRIMESTER VARIATION 

OF ITS PLASMA LEVELS DURING PREGNANCY

Boryana Dimitrova Petkova1, Kameliya Vinketova Petkova1, Emiliya Stoyanova Alova2, 
Polya Mincheva Stoyanova2, Vladimir Zhekov Zhekov2, Iliya Ilkov Karagyozov2, 

Milena Sergeeva Murdzheva1, Tsvetelina Pavlova Oreshkova1

1Department of Molecular Immunology, Institute of Biology and Immunology 
of Reproduction „Akad. K. Bratanov“ – BAS

2Transfusion Hematology Laboratory, MHAT „Tokuda Hospital Sofi a“

Aim: Focus of the present work is IL-10, which has a role in immunomodulation, 
vasoprotection and regulation of trophoblast invasion during pregnancy. Prior to implan-
tation of the embryo and throughout pregnancy, regulation of IL-10 levels in circulation 
and in the female reproductive tissues is exerted. Implantation failure, preeclampsia 
and spontaneous miscarriage are associated with abnormal IL-10 levels. Thus, IL-10 
could be used as a diagnostic and prognostic indicator of pregnancy complications. 

Source of IL-10 can be immune and non-immune cells.
Methods: Stromal cells, isolated from decidual samples from patients after elec-



122 JUBILEE SCIENTIFIC CONFERENCE

tive or spontaneous abortion, were treated every 48 h with progesterone, β-estradiol 
and cAMP to induce decidualization.

Plasma samples from pregnant, non-pregnant and women undergoing miscar-
riage were collected.

Decidualization, pregnancy and miscarriage related changes in IL-10 levels were 
measured by ELISA, respectively in cell culture media and blood plasma.

Results: In the course of decidualization of stromal cells, increasing initial IL-10 
production was observed, followed by decrease.

Lower IL-10 plasma levels, compared to non-pregnant controls, were detected in 
the third trimester of pregnancy. Intriguingly, in some of the miscarriage cases, IL-10 
levels were up to fi ve times higher than in the non-pregnant controls.

Conclusions: The temporal changes in IL-10 secretion during decidualization 
suggest the importance of this immunomodulatory cytokine for endometrial receptivity.

Together with the changes in IL-10 plasma concentration throughout pregnancy 
and in case of miscarriage, the present results demonstrate the signifi cance of proper 
regulation of IL-10 production at the feto-meternal interface and in circulation.

SPERM DNA INTEGRITY TEST – ARTIFICIAL REPRODUCTIVE 
PROCEDURES OUTCOME AND PREGNANCY LOSSES

Violeta Rilcheva Slavcheva1, Nina Pekova Ayvazova1, Emiliyana Ilieva Konova1,2

1 Medical Center „Clinical Institute for Reproductive Medicine“ – Pleven
2 Center for Reproductive Health, Medical University – Pleven

Aim: To investigate the infl uence of sperm DNA fragmentation index (DFI) on 
pregnancy outcome and pregnancy loss after ART procedures (autologus ICSI, dona-
tion eggs ICSI) and IUI. Results from assessment of sperm DNA fragmentation (DFI) by 
analyzing sperm chromatin structure (DNA Integrity test), have impact on both natural 
pregnancy and that achieved through ART.

Materials and methods: Study design: a prospective study. Patients: We investi-
gated men from 531 couples: 416 undergoing autologous ICSI procedures, 39 from cou-
ples undergoing donation eggs procedure and 76 from couples undergoing IUI. Meth-
ods: semen analysis, DNA integrity test, embryo scoring by Gardner and Schoolcraft 
grading system, 1999.

Results: The study shows no statistically signifi cant differences between the 
groups regarding pregnancy rate (χ 2=0.55. р>0.05, OR= 1.25). However, with increased 
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levels of DFI, the number of pregnancy losses became higher (including biochemical 
pregnancies and spontaneous abortions) at OR=5.65. We examined the percentage of 
grade I blastocysts (by Gardner and Schoolcraft) before donation eggs embryo transfer 
and found a statistically signifi cant correlation with both the DFI (χ2=7.80, p<0.05) and 
sperm morphology (χ2=6.14; p <0.05). Analysis of the relationship between DFI and 
IUI outcome (clinical pregnancy, miscarriage) revealed signifi cant correlations in both 
directions: between DFI and pregnancy rate after IUI (χ2=6.29, p<0.05) and between 
DFI and pregnancy development after IUI (χ2=6.87; p<0.05).

Conclusion: Men with infertility should undergo DNA fragmentation assay in addi-
tion to the standard semen analysis. When DFI exceeds 27%, ICSI should be a method 
of choice, even in cases where the conventional paremeters of semen analysis tests 
are normal

SESSION 8 
IMMUNOONCOLOGY

IMMUNOONCOLY – NEW CONCEPT IN THE MODERN MEDICINE 

Elisaveta Naumova
Department of Clinical Immunology and Stem Cell Bank, University Hospital 

„Alexandrovska“, Medical University – Sofi a, Bulgaria

Immunooncology (IO) is a new therapeutic concept that includes active immu-
notherapy using the patient’s own immune system to fi ght cancer through countering 
tumor escape mechanisms. Better understanding of the immune system’s role in can-
cer and how tumors escape its control and attack led to the identifi cation of number of 
new therapeutic targets and approaches for investigation. The immunotherapeutic ap-
proaches include induction of an antitumor immune response, modulation of the host’s 
tumor-directed response and provision of active antitumor immune effectors cells to the 
affected host. The advantages of the IO therapy compared to other therapeutic methods 
are the following: its target is the immune system but not the tumor, the IO therapy helps 
the immune to recognize and destroy the cancer cells, creates a long lasting immune 
memory, and ensures long-term control over the tumor. It is well known that the T-cell 
responses are regulated through a complex balance between inhibitory („checkpoint“) 
and activating signals. Tumors can disrupt this balance and subsequently the immune 
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response. Therefore, the targets „checkpoint“ receptors and activating pathways are an 
evolving approach to the immunotherapy designed to promote the immune response. 
One of the IO objectives is to asses the „checkpoint“ abilities in order to achieve a long-
term survival for the patients with advanced cancer. The mode of action of PD-1 and 
CTLA-4 inhibitors in the immune response to tumors will be presented.

IMMUNOTHERAPY IN THE MEDICAL ONCOLOGY – 
RESULTS AND FUTURE DIRECTIONS

Zh. Mihaylova

MONOCYTOID AND PLASMACYTOID DENDRITIC CELLS 
IN COLON CARCINOMA

M. Galabova

DYNAMIC EVALUATION OF NEUTROPHIL TO LYMPHOCYTE RATIO 
(NLR) AND PLATELET TO LYMPHOCYTE RATIO (PLR) TOGETHER WITH 

KI 67% AS PREDICTIVE FACTORS IN METASTATIC HER2-POSITIVE 
BREAST CANCER PATIENT TREATED WITH ANTI-HER2 MONOCLONAL 

ANTIBODY 

 D. Petkova, Zh. Mihaylova, V. Megdanova, V. Petrova, R. Vladimirova, A. Fakirova, 
I. Kisyova
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IGM IGOME BIOMARKERS

Viktor Kostov3, Velizar Shivarov4, Maya Hadzhieva1, Shina Pashova5, 
Dilyan Ferdinandov3, Eivind Hovig2, Leonardo Meza-Zepeda2, Anastas Pashov1

1Stephan Angeloff Institute of Microbiology, BAS – Sofi a
2Oslo University Hospital – Oslo

3St. John of Rila University Hospital, MU – Sofi a
4Sofi aMed Hospital – Sofi a

5Institute of Biology and Immunology of Reproduction, BAS – Sofi a

Serology is used to detect tumor antigens and neo-epitopes are tested as potential 
biomarkers in oncology. Here we present a novel oncodiagnostic approach based on global 
serological profi les (imunosignatures) in the antibody repertoire of IgM. The repertoire of 
IgM antibodies seems more appropriate than IgG for diagnostics through igome profi les due 
to the short half-life and its physiological autoreactivity. Microarray chips with 4526 linear 
15-mer peptides from tumor-associated antigens were tested for IgM reactivity with sera 
from 21 patients with glioblastoma multiforme, brain metastasis or cancer-free patients. A 
profi le of 165 peptides was found, reactivity to which was signifi cantly different between 
the three groups of patients. These peptides probably represented mimotopes of unknown 
epitopes. Predictor based on the selected peptides successfully classifi ed patients („leave 
one out“ validation – 100%). Furthermore, heterogeneity of this group of patients was also 
examined by cluster analysis, wherein 919/4526 reactivities differed signifi cantly between 
different groups of patients. Thus, most of the studied sequences were a potential source of 
igome profi les of the IgM repertoire as a natural biosensor of the internal environment. SVM 
predictor constructed on the basis of these results, did not differentiate between linear B cell 
epitopes and non-epitope sequences (IEDB training set), and known algorithms as lbtope 
and BepiPred did not predict the mimotopes found by us. Probably the structural features of 
the IgM mimotopes suitable for igome analysis differ from those of natural linear epitopes. 
To defi ne a set suitable for a global analysis, we used phage display library representing 
the full range of diversity of random 7-mer peptides, selected on a pooled IgM repertoire of 
experimental IVIgM preparation from Biotest and negatively selected on monoclonal IgM 
myeloma. A non-exhaustive set of 224087 7-mer peptide sequences of IgM mimotopes was 
defi ned using NGS sequencing of the selected phage. Both these mimotopes and the mi-
motopes defi ned on the basis of tumor antigens contain signifi cant profi les in the sequences 
as combinations of proline, tryptophan and charged amino acid residues are prevalent. 
Because of their relatively small number, defi ned profi les probably characterize suitable 
structural context rather than individual mimotopes. Experiments are under way to test an 
approach for the rational design of immunodiagnostic mimotopes panels suitable for igome 
analysis by randomizing the low information positions in the profi les found.



126 JUBILEE SCIENTIFIC CONFERENCE

CELL WARS – THE POWER OF METAPHORS IN IMMUNOLOGY

Victoriya Sarafyan1, Irina Mitarcheva2

Medical University – Plovdiv, 1Department of Medical Biology, 2Department of Lan-
guage and Specialized Training

The aim of the study is to examine the metaphorical language used by immunolo-
gists to describe cellular interactions during immune response. In this way the cognitive 
infl uence of conceptual metaphors in science will be revealed.

Linguistic analysis of Bulgarian and English texts in the fi eld of immunology was 
applied.

Scientifi c language should be as free as possible from connotations that refl ect 
or create cultural biases and emotional attachments, but it is not different from other 
realms of human activity in its reliance on metaphors. An interesting metaphoric ex-
change between the terminological domains of immunology and war and music can be 
identifi ed. The language of immunology is replete with military and musical metaphors 
and analogies. Battle metaphors characterize the relationships between foreign or en-
emy invaders. Th-cells have been described as ‘conductors’ of the immune system 
‘orchestra’ and the immunoglobulin ‘repertoire’ is considered unlimited. Metaphors do 
not represent facts but put on clearness and complexity.

IV. The power of metaphors in immunology lies in the fact that they help scientists 
explain and communicate complex ideas to non-scientists and science professionals. The 
language of immunology is rich, dynamic and expressive as immunological science itself.

POSTER SESSION

CHILD WITH PROBABLE LEUCOCYTE ADHESION DEFICIENCY I

N.Gesheva1, R. Kabakchieva2, Sp. Lesichkova1, P. Yankova1, L. Quen1, 
P. Perenovska2, El. Naumova1

UMBAL „Alexandrovska“ – Sofi a, Medical University – Sofi a
1Department of Clinical Immunology and Stem Cell Bank

2Department of Pediatric

Primary immunodefi ciency conditions are diseases which are commonly due to a 
defect in the structure and/or function of the immune system. Leukocyte adhesion de-
fi ciency type I (LADI) is a result of mutations in ITGB2 gene, encoding CD18 molecule. 



ABSTRACT BOOK 127

Up to now globally about 400 patients with this defi ciency are described. This is the 
fi rst case in our country of a child with a probable diagnosis LAD1 who was tested and 
monitored in the CCI.

 It is about four months old boy, who ever since his birth has been had leukocyto-
sis (WBC vary between 18.72x109/l and 65.92x109/l). Oncohematological disease was 
excluded. A history of protracted separation of the navel and frequent infections is avail-
able. Up to now the boy has had two urinary tract infections, one episode of fever with 
vomitus and diarrhea, one skin infection, one soft tissue infection of the right thigh that 
required surgical treatment and two episodes of fever without localization of the infec-
tion with poor answer to antibiotic therapy.

The performed immunological tests have found a normal serum level of the immu-
noglobulins and oxidative burst. As for the fl owcytometric immunophenotyping no ex-
pression of CD18, CD11a, CD11b and CD11c has been observed. The received clinical, 
laboratory and fl owcytometric data point to LAD I. Genetic testing for the diagnosis con-
fi rmation is in a process and the results are expected pretty soon. The recommended 
treatment for LAD I with <1% expression of CD18 is haematopoietic stem cells trans-
plantation. HLA typing of the child and his parents was performed as well as a search 
for a matched unrelated donor in BMDW.

Conclusion: We think that this case is interesting, because the disease is extreme-
ly rare and requires an multidisciplinary interaction in the diagnosis, monitoring and 
adequate treatment of the patient.

RESEARCH ON THE IMMUNOPHENOTYPE OF LYMPHOCYTES 
IN PATIENTS WITH ACUTE INFECTIOUS DISEASE

Svetla Ognyanova Blazheva1, Tsetsa Georgieva Doychinova2, Ivaylo Nikolaev Pakov2, 
Simeon Plamenov Petkov1, Tsvetan Hristoforov Lukanov1

1 Immunology laboratory, University Hospital – Pleven, Bulgaria
2 Clinic of Infectiuos Diseases, University Hospital – Pleven, Bulgaria

 Acute infectious diseases accompanied by changes in the number or function of 
the lymphocyte populations and subpopulations. These changes may provide better 
prognostic and diagnostic information and confi rm the need for immunotherapy.

Aim: To explore the levels of lymphocyte populations and subpopulations in pe-
ripheral blood of patients with chickenpox, shingles, neuroinfections, acute viral hepati-
tis and mononucleosis.
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Patients and methods: In 78 patients with acute infectious disease is held immuno-
phenotyping of lymphocyte populations and subpopulations by fl ow cytometric method. 
Depending on the diagnosis of the patients were divided into fi ve groups: with neuroin-
fections, hepatitis, varicella, zoster and infectious mononucleosis.

Results: They are found lower than reference value for total T-lymphocytes and 
cytotoxic T-lymphocytes and higher than the reference for the NK-cells and B-lympho-
cytes in the group of patients with neuroinfections. In the group of patients with infectious 
mononucleosis observed decrease levels relative to the reference for T-helper, ratio Th/
Tc and B-lymphocytes and elevate levels to the reference for common T-lymphocytes 
and T-cytotoxic lymphocytes. In patients studied by other groups average lymphocyte 
populations fall within the reference range.

Conclusions: The cell-mediated immunity play an important role in protection 
against acute infectious diseases. The described variations in some of the groups are 
associated with a more severe course of the disease and prove the need of immunos-
timulating therapy. Specifi c are deviations in infectious mononucleosis, which confi rms 
the diagnostic value of the method.

TH1/TH2/TH17 CYTOKINE PROFILES IN HIV/HCV CO-INFECTED 
PATIENTS IN THE COURSE OF ONE YEAR CART

Marina Martinova Alexandrova1, Radoslava Emilova Grozdanova1, 
Elitsa Nikolaeva Golkocheva-Markova3, Nina Stoyanova Yancheva2, 

Andon Kirilov Timchev2, Mariya Hristiyanova Nikolova1

1 NRL Immunology, National Center of Parasitic and Infectious Diseases – Sofi a
2 Specialized Hospital for Active Treatment of Infectious and Parasitic Diseases 

„Professor Ivan Kirov“
3 NRL in Hepatitis Viruses, National Center of Infectious and Parasitic Diseases – 

Sofi a

Aim: HCV affects up to 30% of the HIV+ individuals, changing the clinical course of 
infection and compromising the response to combination antiretroviral therapy (cART). 
We have characterized the specifi c effects of HCV coinfection on the cytokine secretion 
potential and, hence, the restoration of T cell response in the course of cART.

Patients and Methods: cART-naive co-infected (HIV+HCV+, n=25) and monoin-
fected (HIV+, n=25) patients were studied before and 12 months after continuous cART. 
Concentrations (pg/ml) of IFNγ, TNFα, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17 were determined 
after 18h stimulation of peripheral blood samples with phytohaemagglutinin (CBAHu-
manTh1/Th2/Th17 cytokine kit, BDTM). The effect of cART was evaluated according to 



ABSTRACT BOOK 129

HIV replication suppression (viral load, VL<1.6 log10RNAcopies/ml; RT PCR) and the 
increase of CD4 T-absolute counts (dCD4AC, cells/µl; BD TRUCount, FACSCanto II).

Results: HCV co-infection inhibits the secretion of effector (IFNγ, TNFα, IL-2, 
IL-4 IL-17) and regulatory (IL-10) cytokines in HIV+ individuals and weakens the con-
trol of immune activation (IL-6/IL2). After one year of cART the levels (mean±SEM) of 
IFNy(370±111), IL-2(95±12), IL-17(52±9) remained lower and IL-6/ IL2(459±69) ratio 
– signifi cantly higher in co-infected as compared to monoinfected subjects (843±129, 
389±108, 84±8 and 208±65 respectively, p<0.05 for all comparisons). This was associ-
ated with a poorer immunologic (dCD4AC: 170±70 vs. 322±39 for HIV+) and virologic 
success (50% vs. 80%) of cART.

Conclusion: HCV co-infection contributes to reduced effectiveness of Th1 anti-
viral response, weakened control of immune activation and impaired differentiation of 
Th17 lymphocytes despite continuous cART, and increases the risk of accelerated liver 
damage and opportunistic infections. The timely application of HCV-specifi c therapy 
can signifi cantly improve prognosis in these patients.

RECURRENT BKV INFECTION IN A RENAL TRANSPLANT 
PATIENT-CASE REPORT

Yana Alexandrova Krasteva1, Atanaska Georgieva1, d-r Snezhina Mihaylova1, 
Milena Ivanova-Shivarova1, Tsvetelin Lukanov1, d-r Luiza Hristova2 , 

Prof. E. Naumova1 , Prof. E. Paskalev2

1Department of Clinical Immunology, University Hospital „Alexandrovska“, 
Medical University – Sofi a

 2Department of nephrology and transplantation, University Hospital Alexandrovska, 
Medical University – Sofi a

BK virus infection, as a complication, usually occurs after renal transplantation.
Among the main prerequisites is the immunosupressive therapy.Once reactivated, BK 
virus usually appears fi rst in the urine, a state known as viruria, then passes in the 
bloodstream (viremia).

The treatment of the infection generally infers either to lowering the doses of the 
immunosupressive medicament or a change of the latter.

We shall represent a case report about a 36-years old female patient who was 
transplanted four years ago from a consanguine, living donor.

Our aim was to prove the signifi cance of the immunosupressive therapy for the 
onset of the BKV reactivation.
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We examined plasma, serum and urine probes. We isolated viral DNA with an au-
tomatised system (Invitrogen) and amplifi ed the DNA with Real time PCR (Applied Bio-
systems 7500) using commercial kits (R-Gene, Geneproof and Bosphore). The fi rst time 
we discovered BK viral loads in our patient’s serum was 30 months after transplantation 
on a background of Tacrolimus and fl uorchinolone reception. Addition of Lefunomide and 
intravenous immunoglobulin to the therapeutical scheme lead to the gradual clearance of 
the virus in plasma and to low viral levels in urine. Three months later a second reactiva-
tion occurred in plasma and Tacrolimus was replaced by Everolimus and cyclosporine. 
This resulted in the elimination of the virus in plasma but still, the viruria remained (1 250 
750 copies/ml). Four months later we detected low levels of BKV DNA in plasma and 
medium levels in urine. Later, however, nephropathic lesions in the graft were observed. 
It’s the late viral reactivation that impresses. Though not a sure indication of a subsequent 
nephropathy, this might be regarded as a risk marker. We found that introduction of mTOR 
inhibitors, some derivatives of Sirolimus and cyclosporine lead to a decrease of the BK 
levels. In this particular case, a medicamentous correction didn’t eliminate the virus and 
couldn’t prevent the onset of BKV associated nephropathy. Presumably,there are some 
specifi c immunological mechanisms to be responsible for the ineffective antiviral reaction 
in patients who don’t get affected by the treatment.

SUPPRESSION OF AUTOREACTIVE CELLS BY ANTIBODY THERAPY IN 
MRL/LPR MURINE MODEL OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

N. Mihaylova1, S. Bradyanova1, P. Chepinski1, S. Chausheva1, M. Herbáth2, 
D. Kyurkchiev3, Y. Prehl2 and A. Chorbanov1

1 Laboratory of Experimental Immunology, Institute of Microbiology, 
Bulgarian Academy of Sciences – Sofi a

2Immunology Research Group, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
3Laboratory of Clinical Immunology, University Hospital „St. Ivan Rilski“, 

Medical University – Sofi a 

Introduction: Systemic lupus erythematosus (SLE) is the prototype systemic au-
toimmune disease. Annexin A1 (ANXA1), was originally identifi ed as a phospholipase 
A2 (PLA2)-inhibitory protein and second messenger of glucocorticoid pharmacological 
effects. We hypothesized that it could be possible to suppress the activity of autoreac-
tive T-and B-cells from lupus-prone mice by treating them with a neutralizing monoclo-
nal antibody against ANXA1.

Materials and Methods: Lupus-prone MRL/lpr mice were used for in vitro and in 
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vivo experiments. Flow cytometry was used for the detection of ANXA1 expression on 
T and B cells, measuring the effect of anti-ANXA1 antibody on CD25/CD69 activation 
markers and an apoptosis assay. The levels of IL-4, IL-10, IFN-γ, anti-double stranded 
(ds) DNA antibodies in the sera and the number of dsDNA producing plasma cells were 
quantifi ed by ELISA, ELISpot and protein array. 

Results: The data show that the ANXA1 is expressed by both the B- and T-cells 
of the autoimmune mice. We have found a dose-dependent decrease in the expression 
of the activation markers CD25 and CD69 on splenocytes from MRL/lpr mice incubated 
with anti-ANXA1 antibody, the number of anti-dsDNA producing B cells was signifi cantly 
lower in treated groups compared to controls. The antibody treatment in vivo retains the 
levels of anti-dsDNA antibodies, secretion of IL-10 and prevents the appearance of skin 
lesions in the lupus mice.

Conclusions: The generated anti-Annexin A1 antibody could be used to down-
regulate the activity of the autoimmune cells in MRL/lpr mice with initial manifestations 
of the disease.

CONSTRUCTION OF CHIMERIC MOLECULES FOR MODULATION 
OF B-CELL ACTIVITY IN MOUSE MODEL OF TYPE 1 DIABETES

Gabriela Valentinova Boneva1, Iliyan Konstantinov Manoylov1, Nikolina Mihaylova 
Mihaylova1, Irini A. Doychinova2, Andrey Ivanov Chorbanov1

1Laboratory of Experimental Immunology, Institute of Microbiology, Bulgarian Academy 
of Sciences – Sofi a, Bulgaria

2Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofi a

Aim of the study: Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune organ-specifi c dis-
ease, which leads to the destruction of the pancreatic beta cells and hyperglycemia. 
Self-reactive B lymphocytes play an important role in the pathogenesis of the disease 
– they produce autoantibodies against several self-antigens; act as antigen-presenting 
cells and activators of the T-cells. B-cells also can modulate the immune response via 
cytokine production. Therefore, B-cells can be considered as a target for the poten-
tial treatment of T1D. One of the main autoantigens in T1D is GAD65 (Glutamic Acid 
Decarboxylase 65) – an enzyme, found in the pancreatic β cells that catalyzes the 
formation of γ-aminobutyric acid. FcγRIIB is a mouse B-cell inhibitory receptor, which 
regulates negatively BCR signaling and inhibits BCR-induced cellular proliferation and 
other downstream biological processes. Thus, FcγRIIB is an attractive target for down-
regulation of autoimmunity.
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Materials and Methods: Protein engineering, Electrophoresis, FACS. 
Results: An antibody specifi c for the mouse FcγRIIB was subjected to electropho-

resis and FACS analysis. Then specifi c chimaeric molecules were designed by conju-
gating of this antibody and GAD65 B/T epitopes. The chimaeric antibodies were able 
to bind specifi cally to the inhibitory receptor of GAD65-specifi c autoreactive B lympho-
cytes and to lead to the cell suppression.

Conclusions: The tests showed that the antibody used in the experiments binds 
to the mouse FcγRIIB. The constructed chimaeric molecules show high specifi city, as 
well. These results allow us to assume that both chimaeric molecules can be used in the 
treatment of a generated or spontaneous murine model of T1D.

TARGETING OF ANNEXIN A1 BY SPECIFIC ANTIBODY 
FOR MODULATION OF AUTOREACTIVE T CELLS IN HUMANIZED 

MURINE MODEL OF SYSTEMIC LUPUS

S. Bradyanova1, N. Mihaylova1, P. Chepinski1, S. Chausheva1, T. Velikova2, 
E. Todorova2, D. Kyurkchiev2, D. Kalinova3, M. Herbáth4, Y. Prehl4, A. Chorbanov1

1Laboratory of Experimental Immunology, Institute of Microbiology, 
Bulgarian Academy of Sciences – Sofi a, Bulgaria

2Laboratory of Clinical Immunology, University Hospital „St. Ivan Rilski“, 
Medical University – Sofi a, Bulgaria

3Clinic of Rheumatology, University Hospital „St. Ivan Rilski“, 
Medical University – Sofi a, Bulgaria

4Immunology Research Group, Hungarian Academy of Sciences – Budapest, Hungary

Introduction: Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease 
characterized by generation of autoantibodies against self-nuclear antigens, glomerulo-
nephritis and increased number of self-reactive B- and T-cells. The protein Annexin A1 
(ANXA1), is an endogenous modulator of the immune system and abnormal expression 
was found on activated B- and T-cells in both murine and human autoimmunity. The pur-
pose of our study is to prove that it is possible to down-modulate the activity of autore-
active T- and B-cells from SLE patients by treating them with a neutralizing monoclonal 
antibody against ANXA1 in humanized SCID mouse model.

Materials and Methods: The immunomodulatory activity of the therapeutic anti-
bodies was tested in vitro and in vivo. We humanized the SCID mice with human PBMC 
either from healthy donors or SLE patients. FACS was used for the detection of ANXA1 
expression, activation markers and apoptosis assay. The levels of anti-dsDNA antibod-
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ies in the mice sera and the number of dsDNA producing plasma cells were quantifi ed 
by ELISA, ELISpot and protein array.

Results: The results show that the ANXA1 is expressed by both the B- and T-cells. 
Furthermore, we observed reduction in the expression of the activation marekrs CD25/
CD69 on T lymphocytes incubated with the anti-ANXA1 antibody. Proteinuria and anti-
dsDNA levels of animals treated with the antibody showed lowered values during the 
middle of the course of treatment compared to controls treated with PBS only.

Conclusion: Anti-ANXA1 antibody could be used to down-regulate the activity of 
human autoimmunity in humanized SCID mice.

SUPPRESSION OF LUPUS SYMPTOMS BY ANTI-C1Q SCFV ANTIBODY 
THERAPY IN MRL/LPR MURINE MODEL OF SYSTEMIC LUPUS

Violeta Andreeva Kostadinova1, Silviya Bradyanova1, Ventsislav Cholakov2, Nadezhda 
Todorova2, Ivanka Tsacheva2, Andrey Chorbanov1

1Laboratory of Experimental Immunology, Institute of Microbiology, 
Bulgarian Academy of Sciences

2Sofi a University „St. Kliment Ohridski“, Faculty of Biology, Department of Biochemistry

Introduction: Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is a heterogeneous autoim-
mune syndrome characterized by chronic infl ammation, B- and T-cell hyperactivity and 
generation of autoantibodies against self-nuclear antigens. One possible way of C1q 
contribution to onset of autoimmune disorder like SLE could be by the impairment of 
C1q mediated apoptotic clearance as part of human homeostasis. The capacity of C1q 
to bind early apoptotic cells could be decreased or even lost in the presence of anti-C1q 
antibodies which are specifi c for epitopes within gC1q. 

Materials and Methods: A phage-displayed library expressing single-chain re-
combinant antibodies was screened to select scFv specifi c for anti-C1q autoantibodies 
from different groups of lupus sera. 

Seven-week old female lupus-prone MRL/lpr mice raised in controlled environ-
ment were used for in vivo experiments. At this age the animals show no clinical signs of 
autoimmunity, including autoantibodies and proteinuria. The MRL/lpr mice were treated 
weekly with 20 mg/mouse of scFv. A control group of mice was injected with PBS only. 
The levels of IL-4, IL-10, IFN-γ, anti-double stranded (ds) DNA and anti-C1q antibodies 
in the sera were quantifi ed by ELISA. 

Results: In the present study we have investigated in vivo the possibility to modu-
late autoimmune response in MRL/lpr mouse model of SLE using a neutralizing scFv, 
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specifi c for anti-C1q antibodies. The data show that the scFv treatment decreases the 
levels of anti-dsDNA and anti-C1q antibodies in sera and appearance of proteinuria. 

Conclusion: The generated scFv antibody could be used to down-regulate the 
auto-reactivity in MRL/lpr mice.

PRIMARY BILIARY CIRRHOSIS – EVALUATION OF DIFFERENT 
IMMUNOLOGICAL SCREENING APPROACHES FOR DIAGNOSIS: 

A CASE REPORT

Ekaterina Ivanova Ivanova-Todorova1, Tsvetelina Veselinova Velikova1, 
Kalina Dinkova Tumangelova-Yuzeir1, Ekaterina Krasimirova Kurteva1, 

Kaloyan Pavlinov Pavlov2, Rumyana Georgieva Mitova2, 
Radislav Ventsislavov Nakov2, Yordan Georgiev Genov2, 

Borislav Georgiev Vladimirov2, Dobroslav Stanimirov Kyurkchiev1

1Laboratory of Clinical Immunology „St. Ivan Rilski“ University Hospital, 
Medical University – Sofi a

2Clinic of Gastroenterology „Tsaritsa Ioanna“ – ISUL University Hospital, 
Medical University – Sofi a

Primary biliary cirrhosis (PBC) is an autoimmune liver disease usually associated 
with antimitochondrial antibodies (AMA). Moreover, several types of antinuclear anti-
bodies (ANA) have been associated with PBC.

Aim: To make a comparison between different immunological techniques for the 
diagnosis of different AMA and ANA types and to determine the most reliable screening 
for patients with PBC.

Methods: AMA detection by indirect immunofl uorescence (IIF) on sections of rat 
kidney, stomach and liver and ANA, which can be visualized on Hep-2 cells are consid-
ered to be the technique of choice for routine screening. Specifying the type of AMA and 
ANA were used immunoblot with data processing software.

Results: We present the case of a 56-years-old woman with chronic cholestasis, 
discreet cytolysis, jaundice, itchy skin and astenoadinamiya, led to the diagnosis of 
PBC. The results of immunological tests revealed elevated IgM and positive AMA, anti 
smooth muscle (ASMA) and ANA, with presence of AMA-M2, 3E(BPO), anti-gp210, 
anti-sp100 and anti-PML antibodies. 

Concussion: AMA and PBC specifi c ANA detection by IIF could be proposed as 
fi rst-line assay. But in about half of the patients AMA/anti-M2 is negative and specifi c 
ANA can be observed. These can not be detected by IIF on cryostat sections but only by 
IIF on Hep2-cells or by specifi c immunoenzyme methods using the applicable recom-
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binant antigens. Found in 50% of patients, these ANA must be sought before a strong 
suspicion of PBC especially in AMA negative patients, as they are highly specifi c of the 
disease and generally associated with a more aggressive form of PBC.

CLINICAL CASE OF THE RECOVERY OF PATIENT 
WITH ACUTE MYOCARDITIS AFTER OCTAGAM THERAPY

Krasimira Georgieva Yaramova2, Fani Georgieva Martinova1, 
Konstantin Petrov Stoyanov2, Ivan Petrov Martinov2, Mariya Hristova Milanova2

1Laboratory of clinical immunology and 2Cardiology Clinic, 
University Hospital for Emergency Medicine „Pirogov“

Objective: We represent a clinical case report on acute myocarditis 35-year-old 
man who was admitted in the cardiology clinic with onset of chest pain for 2 hours, for-
mication on both arms up to the elbow, shortness of breath without nausea and vomit-
ing. He has symptoms of viral disease 2 days ago with fever and headache.

Methods: Have been used: electrocardiography, Rö graphy of heart and lung, 
echocardiography, nuclear magnetic resonance of the heart (MRI), cardiac coronary an-
giography, clinical studies, immunological studies of peripheral blood – fl ow cytometry 
(basic cell panel), nephelometry (IgA, IgG, IgM, C3 and C4), CMV and EBV by RT-PCR.

Results: It was considered that the case of acute myocarditis, with echocardiogra-
phy evidence of mild systolic dysfunction, ejection fraction (LVEF) 46%, with hypokine-
sia of the anterior wall. Acute myocarditis, affected approximately 2/3 of the myocardium 
of the left ventricle (LK) was proven by MRI of the heart. The coronary angiography 
showed coronary arteries without obstruction. 

From the immunological testing: T-cell markers, B- and NK-cells, and serum im-
munoglobulins IgA, IgM, IgG were in reference values; CRP, ANA screening, pANCA, 
cANCA, anticardiolipin antibodies screening – negative; CMV (+), EBV (-).

High doses of intravenous immunoglobulin Oktagam – 2 g/kg bodyweight in two 
consecutive days were applied. We have achieved to a good clinical response. The 
control echocardiography showed – normalized global systolic function – EF 56% and 
residual mild disorders in segment kinetics.

The patient was discharged in an improved general condition, without rhythm and 
conduction disturbances.

Conclusion: Following applied therapy with intravenous immunoglobulin medica-
tion and monitoring of sixth month, the patient has a full clinical, echocardiographical 
and immunological regression of the disease process.
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IMMUNOSUPPRESIVE DRUGS ARE MORE BENEFICIAL 
IN RESTORATION OF IMMUNE REGULATION IN GUT MUCOSA 

THAN 5-AMINOSALICYLATES

Tsvetelina Veselinova Velikova1, Zoya Angelova Spasova2, 
Iliya Alexandrov Karakolev3, Ekaterina Ivanova Ivanova-Todorova1, 

Dobroslav Stanimirov Kyurkchiev1, Spaska Angelova Stanilova2 
Iskra Petrova Altankova4

1University Hospital „St. Ivan Rilski“, Department of Clinical Laboratory 
and Clinical Immunology – Medical University 

2 Clinic of Gastroenterology, University Hospital „St. Ivan Rilski“ – Medical University, 
3Department of Molecular Biology, Immunology and Medical genetics – 

Medical Faculty – Trakia University
4University Hospital „Lozenets“ – Sofi a University

The aim of this study was to investigate the differences in mRNA expression of 
cytokines related to induction of Th17 in paired mucosal samples from IBD patients on 
different therapeutic regimen.

Methods: We examined mRNA expression levels of IL-17A, TGFβ, IL-6, IL-10 and 
IL-23 in infl amed and adjacent normal colonic mucosa samples derived from 37 patients 
with infl ammatory Bowel Disease (IBD) by performing qRT-PCR assay. We divided pa-
tients into three groups: without any therapy (n=10), on 5-aminosalycilic acid agents 
(5-ASA) (n=11) and 3 on immunosuppressants (Azathioprine±5-ASA/corticosteroids) 
(n=16) in order to compare the relative quantifi cation units of mRNA expression (RQ) 
for each therapeutic group.

Results: We detected that 5-ASA treatment resulted in enhanced IL-6 (RQ=16.63vs5.75), 
IL-10 and IL-17A expression, whereas IL-23 and TGFβ (RQ=0.64vs1.54) were downregu-
lated compared to non-treated group. In differences, immunosuppressive treatment leads 
to signifi cantly downregulation of IL-6 (RQ=1.24vs5.75) and IL-17A simultaneously with up-
regulation of TGFβ (RQ=40.41vs1.54) and IL-10 compared to non-treated group.

We found main differences for TGFβ and IL-6 expression in infl amed versus nor-
mal adjacent tissue in the two treated groups compared to non-treated patients. Fur-
thermore, we observed opposite changes in IL-6 expression and TGFβ for paired mu-
cosa in immunosuppressive treated group compared to 5-ASA treated group.

Conclusion: The treatment with 5-ASA are not benefi cial for driving cytokine ex-
pression to restore immune regulation in patients with IBD in particular for IL-6 and 
TGFβ, unlike the immunosuppressive therapy.
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CHEMOKINE RECEPTOR CCR7 – MEDIATOR OF HOMING 
TO SECONDARY LYMPHOID TISSUES: EXPRESSION 

AND CORRELATIONS IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

R. Vladimirova, D. Popova, E.Vikentieva, I. Kindekov, I. Nikolov, R. Stanchev, 
I. Damyanov, N. Petkova, К. Мilcheva, A. Nedeva, I. Gigov, Y. Raynov

Military Medical Academy – Sofi a

Aim: Malignant lymphocyte migration into lymph nodes is an important aspect of 
chronic lymphocytic leukemia (CLL), but yet little is known about the mechanisms in-
volved. Chemokine receptor CCR7 (CD197) is main receptor involved in B-cell homing 
to secondary lymphoid tissues. The study focus is on the impact of CCR7 expression on 
B-cells and T-cells and its clinical and laboratory correlations in CLL-patients.

 Material and Methods: Peripheral blood was analysed from 98 untreated CLL 
patients, staged according to Rai staging system and distributed into 3 risk groups: low 
risk (Rai 0), intermediate (Rai I/II) and high risk (Rai III/IV) and from 17 healthy control 
subjects.

 Results: CCR7 expression was signifi cantly higher on B-cells of patients with 
CLL (99.45%) than in controls (29.6%; P<0.001). Levels of CCR7 on B-cells showed 
positive correlation with WBC (P<0.001; ρ= 0.452), lymphocyte (P< 0.001 ρ=0.462) and 
В-cell absolute counts (P<0.001; ρ=0.478) in the whole group of patients, and in the 
risk groups. The association between CCR7 and CD49d levels (P < 0.001; ρ=-0.493) 
was negative in the whole group of CLL-patients and in the groups by risk, being most 
strong in the groups of intermediate and high risk (P<0,001). CCR7 levels on T-cells 
showed no differences in their distribution between CLL-patients and healthy persons 
and between the risk groups.

 Conclusion: Signifi cantly elevated levels of CCR7 B-cell expression and the cor-
relations with adverse clinical and laboratory parameters are evidence of the important 
role of the receptor in malignant lymphocyte migration to the proliferation centers and in 
the biological course of this leukemia.
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INTEGRATED MICROSCOPIC, IMMUNOPHENOTYPIC AND MOLECULAR 
APPROACH IN DIAGNOSIS OF HAIRY CELL LEUKEMIA

Yanitsa T. Davidkova1, Georgi N. Balatsenko2, Antoaneta S. Michova1, 
Tihomir I. Dikov1, Valentina V. Madzharova1, Milan Yagurinoski1, Vasil G. Hrischev3, 

Margarita L. Genova1

1Laboratory Haematopathology & Immunology, 2Laboratory of Cytogenetics 
and Molecular Biology, 3Clinical Hematology, National Specialised Hospital for Active 

Treatment of Haematological Diseases – Sofi a

Background: Hairy cell leukaemia (HCL) is a rare indolent mature B-cell neoplasm, 
characterized by specifi c morphological and immunophenotypic criteria. Correct diagnosis 
is essential for applying effective treatment with purine analogues resulting in durable remis-
sions and an overall 10-years survival rate >90%. However, diagnosis might be challenged 
by the low number of circulating leukemic cells and a „dry tap“ on marrow aspiration, as well 
as due to overlapping morphology and phenotypes in other leukemic lymphomas. Recently 
V600E mutation in exon 15 of the BRAF gene has been associated with HCL.

Aim: To explore the feasibility and diagnostic implication of BRAF V600E mutation 
identifi ed by PCR in patients with hairy cell leukemia.

Materials and Methods: We investigated 27 patients with classical and variant hairy 
cell leukemia and a control group of patients with other B-cell lymphomas. Peripheral blood 
was evaluated for the presence of recognizable hairy cells. Bone marrow biopsy with immu-
nohistochemistry and reticulin staining was performed. Flow cytometry on peripheral blood 
or bone marrow samples was done using an 8-colour panel of monoclonal antibodies. For 
BRAF V600E mutation detection, DNA was isolated from peripheral blood and/or bone mar-
row aspirate and/or deparaffi nized bone marrow biopsy. Allele-specifi c PCR was performed.

Results: Patients with classical HCL (cHCL) were characterized by the presence of 
cytopenia and splenomegaly. Flow cytometry, based on the bright expression of CD20, CD22 
and CD11c, CD103 and CD25 allowed for the detection of 1–61% of hairy cells in the exam-
ined cHCL samples. HCLv lacked CD25, however, in one of the cases the marker appeared 2 
years after diagnosis. PCR analysis allowed for the detection of BRAF V600E mutation in all 
but one patient with cHCL, including patients in whom the detection of less than 0.02 G/l cells 
with HCL phenotype challenged the diagnosis, as well as in the patient previously diagnosed 
with HCLv who at the moment of the molecular analysis showed an acquired positivity of 
CD25. Other HCLv and control B-cell lymphoma patients were found negative. 

Conclusion: Our fi ndings confi rmed the high incidence of BRAF V600E in patients 
with suspected cHCL and the absence of the aberration in other B-cell lymphomas. Mo-
lecular analysis could complement the current diagnostic approaches, particularly using 
DNA from bone marrow samples in patients without recognizable leukemic cells.
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A STUDY ON THE ROLE OF GENETIC THROMBOPHILIC DISORDERS 
AND IMMUNOLOGICAL FACTORS DEFINING THE THROMBOGENESIS 

IN PATIENTS WITH MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS

D. Todorieva-Todorova Kostadinova1, G. Stavreva-Marinova Tsvetanova2, 
К. Kovacheva Stefanova3, N. Tsvetkov Tsvetanov1, Ts. Lukanov Hristoforov 4, 

Sv. Blazheva Ognyanova4, Т. Rashev Rumenov5, А. Todorov Angelov6, 
P. Ivanov Dimitrov7, N. Krasteva Angelova8, N. Kyuchukov Hristov9, 

Y. Ivanov Yordanov9, St. Panayotova Ivanova1, V. Popova Slavcheva1

1Clinic of Hematology, UMHAT „Georgi Stranski“ – Pleven
2Sector Experimental and Clinical Pharmacology, Medical University – Pleven 

3Sector Medical Genetics, Medical University – Pleven 
4Medico Diagnostic Laboratory in Immunology, UMHAT „Georgi Stranski“ – 

Pleven 

5Sector Molecular biology, Medical University – Pleven
6Medical University – Pleven 

7Sector Biochemistry, Medical University – Pleven 
8Pediatric Clinic, UMHAT „Georgi Stranski“ – Pleven

9Clinic of Pneumology and Phthysiatry, UMHAT „Georgi Stranski“ – Pleven 

Aim: The present study aims to defi ne the frequency of genetic thrombophilic 
disorders’ carriage in patients with Myeloproliferative disorders; comparison between 
patients with and without already present thrombotic complications. A connection be-
tween genetic thrombophilic disease carriage, the potential risk and complications, an 
association with JAK2 V617F mutation carriage and CD11b/CD18 expression on neu-
trophils were explored.

Methods and Materials: The principal method used is the collection of 5–7 ml 
venous blood. Informed consent and quest were obtained. The investigational methods 
are DNA extraction to search for: coagulation factor V gene mutation (factor V Leiden 
– FVL), G20210A mutation in the prothrombin gene, polymorphism (PLA2 alelle) in 
GPIIIa gene; Flowcytometry to confi rm CD11b/CD18 expression; Documentary method 
to investigate JSK2 V617F mutation carriage; Statistical generalization of the results.

Results: We investigated 80 patients, hospitalized in Hematology Clinic UMHAT – 
Pleven or observed in ambulatory for the period of 8th March, 2013 to 23rd March, 2016.

The frequency of FVL we found was 18%, of PR G20210A was 12.5%, of PLA2 
allele GPIIIa – 15%. Of all comorbidities the most signifi cant one was the arterial hyper-
tension. 19 patients reported thrombotic event, in 36.8% of them we found a thrombo-
philic defect. JAK2 V617F carriage directly correlates with high thrombotic risk. Signifi -
cantly high is the expression of CD11b/CD18 on neutrophils in all patients, especially 
homozygotes
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Conclusion:
• The prevalence of thrombophilic genetic disorders is highest in patients with 

Polycythemia vera.
• JAK2 V617F mutation is important for prognosis.
• The strong expression of CD11b/CD18 on neutrophils correlates with higher 

thrombotic risk.

HEAVY/LIGHT CHAIN RATIO – EARLY PROGNOSTIC MARKER 
FOR PROGRESSION-FREE SURVIVAL IN MULTIPLE MYELOMA 

PATIENTS UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL 
TRANSPLANTATION

Lidiya Ivanova Garcheva1, Violeta Todorova Petkova1, Keranka Atanasova Dimitrova1, 
Ivan Ivov Mitkov1

1 National Specialized Hospital for Active Treatment 
of Hematological Diseases – Sofi a

Introduction: Hevylite® (HLC) allows measurement of both the monoclonal in-
volved protein and polyclonal non-involved HLC pair. Abnormal HLC ratios and suppres-
sion of the uninvolved HLC pair correlate with shorter overall survival in MM patients.

Methods: We prospectively evaluated 28 intact immunoglobulin MM (IIMM) pa-
tients who received autologous stem cell transplantation (ASCT) subsequent to high 
dose melphalan. Serum samples were analysed with Hevylite on a SPAPLUS turbidim-
eter. HLC concentrations and ratios were compared to normal ranges. Progression free 
survival (PFS) was determined using Kaplan Meier analysis.

Results: Prior to ASCT, 1 patient achieved complete response (CR), 13 obtained 
very good partial response (VGPR), 9 obtained partial response (PR), 2 obtained mini-
mal response (MR), 2 progressive disease (PD) and 1 patient had no response as-
signed. An abnormal HLC ratio prior to ASCT was associated with poorer progression-
free survival (PFS). In comparison, achievement of ≥VGPR prior to ASCT was not asso-
ciated with increased PFS. Addition of a normal HLC ratio to the assignment of response 
added signifi cant prognostic information and was associated with improved PFS.

Discussion: Analysis of HLC ratio is an early prognostic marker for PFS in MM 
patients receiving an ASCT. The achievement of a normalised HLC ratio prior to ASCT 
and reduced HLC paired suppression post-ASCT may be a signifi cant indicator of im-
proved PFS and may add prognostic information to current response criteria.
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AN ASSOCIATION OF ANTI-GRANULOSA CELLS AND ANTI-ZONA 
PELLUCIDA AUTOANTIBODIES WITH IN VITRO FERTILIZATION FAILURE 

IN INFERTILE WOMEN

Ivaylo Metodiev Vangelov1, Verka Yordanova Pesheva1, Georgi Ivanov Nicolov2

1Institute of Biology and Immunology of Reproduction „Acad. Kiril Bratanov“, 
2Medical Centre „ReproBioMed“

Aim: The present study assessed the clinical signifi cance of anti-granulosa cells 
(GCs) and anti-zona pellucida (ZP) antibodies with infertility, accompanied with or with-
out in vitro fertilization (IVF) failure.

Methods: Sixty-six infertile women who undergo controlled ovarian stimulation for 
IVF-embryo transfer and 33 fertile normally-cycling women were tested for anti-GCs and 
anti-ZP antibodies. The association between the antibodies and IVF rate was analysed.

Results: Twenty-three and 22 infertile women were positive for anti-GCs and anti-
ZP antibodies respectively. The antibody levels in those women were signifi cantly high-
er than those in fertile normally-cycling women (P=0.0002, P=0.0004). The presence of 
the antibodies was signifi cantly associated with low IVF rate in those infertile women 
(P<0.0001, P=0.005).

Conclusion: Anti-GCs and anti-ZP antibodies were signifi cantly associated with 
low IVF rate in infertile women. The antibodies might be clinically important in the de-
velopment of autoimmune-mediated ovarian dysfunctions and the assessment of the 
antibodies may provide a non-invasive prognosis of IVF outcome.

CORRELATION BETWEEN AGE, SPERMAL PARAMETERS 
AND DNA FRAGMENTATION

Danail I. Martinov1,2, Nina P. Ayvazova1, Lyubomira O. Ilieva1, 
Albena V. Dinkova1, Emiliyana I. Konova1,2

1Medical Centre „Clinical Institute for Reproductive Medicine“ – Pleven
2Medical University – Pleven

Purpose of the study: The aim of this study was to establish the age-dependent 
association of sperm parameters and sperm DNA fragmentation.

Methods: We investigated ejaculates of 48 healthy men, aged between 18 and 
50 years for the following parameters: presence of PMNC in the ejaculate with standard 
reagent – Leuco Screen (FertiPro); seminal analysis by WHO criteria from 2010; mor-
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phology of sperm, assessed according to Kruger’s strict criteria; integrity of sperm DNA 
(DFI), determined by fl ow cytometric analysis – Sperm DNA Integrity Test (SDI). Statistical 
analysis of the results was performed by statistical package SPSS19 (IBM Corporation).

Results: A negative correlation was established between age and percent motile 
sperm ( progressively motile ) as well as between DFI and sperm morphology. The re-
sults demonstrated a positive correlation between DFI and age.

Conclusion: Our results confi rm the observations of other authors that the quality of 
sperm DNA deteriorates and the production of sperm aneuploidy is more often with age.

TEMPERATURE-DEPENDENT EXPRESSION AND LOCALIZATION 
OF HEAT SHOCK PROTEINS AND APOPTOTIC MARKERS 

IN MOUSE EPIDIDYMIS

Silvina Zapryanova Zapryanova, Tanya Georgieva Dimova, Pavel Istiliyanov Rashev
Institute of Biology and Immunology of Reproduction „Acad. Kiril Bratanov“ – BAS

Aim: The epididymis has a major role in mammalian reproduction, ensuring sperm 
concentration (caput epididymis), maturation (corpus epididymis), and storage (cauda 
epididymis). It is widely accepted that the temperature regulates genes expression and 
proteins secretion of epididymal epithelial cells. In the present study we investigated 
genes expression and localization of heat shock proteins Hsp70 and alphaB-crystal-
lin, and several apoptotic markers Bax, Bcl-2, p53 and pro-caspase-3 in heat-stressed 
mouse epididymis. 

Methods: Heat treatment of mature epididymides was performed at 43°C for 1 
hour. The gene expression of the above mentioned markers was proved by qPCR. In 
situ localization of Hsp70, alphaB-crystallin, Bax and Bcl-2 was identifi ed by immuno-
histochemistry. 

Results: Our results showed that mRNA levels of all studied genes were infl u-
enced by the high temperature with most signifi cant expression of Hsp70 and pro-apop-
totic gene Bax. Immunohistochemical analysis revealed strong reaction due to hyper-
thermia, localized in the cytoplasm of epithelial cells. Moreover, alphaB-crystallin was 
detected in extracellular matrix around the epididymal duct, and Hsp70 and Bax – in the 
lumen of epididymis. Under normal conditions anti-apoptotic protein Bcl-2 showed spe-
cifi c expression in corpus epididymidis. However, after stress treatment Bcl-2 additional 
reaction in the caput epididymis was found. 

Conclusion: High temperature provokes an increased expression of all studied 
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genes highlighting epididymis as a temperature-sensitive reproductive organ. Increased 
levels of Hsp70 and Bax transcripts indicate activation of cells reparation in response to 
apoptotic signals. Spatial expression of Bcl-2 suggests that in the epididymis apoptosis 
occurs in region-dependent manner.

TROPHOBLAST CELLS MODULATE THE EXPRESSION OF CD90 
BY DECIDUAL STROMAL CELLS

Каmeliya Vinketova Petkova1, Iliya Ilkov Karagyozov2, Milena Sergeeva Murdzheva1, 
Tsvetelina Pavlova Oreshkova1

1 Department of Molecular Immunology, Institute of Biology and Immunology 
of Reproduction „Akad. K. Bratanov“ – BAS 

2 Department of Gynecologic Oncology and Advanced Pelvic Surgery, 
MHAT „Tokuda Hospital Sofi a“ 

Aim: Mesenchymal stromal cells (MSC) are innovative tool in the cytotherapy due 
to their immunomodulatory properties. MSC reveal suppressive as well as stimulatory 
properties which are defi ned by the environmental factors. Their immune stimulatory 
ability correlates with a loss of CD90 expression which is driven by angiogenic factors. 
During human pregnancy, the site of embryo implantation is characterized by intense 
angiogenesis. We hypothesized that decidual mesenchymal stromal cells (DSC) in de-
cidua basalis (invaded by trophoblasts) and parietalis (less trophoblast cells) would 
differ in CD90 expression.

Methods: The expression of CD90 was investigated on DSC isolated from decid-
ua basalis (bDSC) or parietalis (pDSC) from patients. To investigate the signifi cance of 
trophoblast cells as an environmental modulator in decidua basalis, DSC were cultured 
with villous (JAR) or extravillous (JEG3) trophoblasts and the expression of CD90 by 
DSC as well as their count and vitality were investigated by FACS analyses.

Results: pDSC (n=5) showed ubiquitous expression of CD90 (93±2.8%). In the 
group of bDSC, this expression pattern was observed in two lines while the other 4 lines 
showed two subpopulations: CD90+ and CD90- cells. The CD90+ cells (53.5±10.2%) 
were characterized by stronger granularity in comparison to CD90- DSC. Further, the 
coculture experiments showed decrease of CD90 expression on DSC as a result of the 
contact with JAR (1.6 times; p=0.006) or JEG3 (1.7 times; p=0.02).

Conclusion: The trophoblast cells are involved in the down regulation of CD90 on 
DSC, which presumably modulates DSC function at the implantation niche.
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YKL-40 IN SALIVA OF PATIENTS WITH ORAL CANCER – 
BIOLOGICAL SIGNIFICANCE

Marya Kazakova, Nikolay Mehterov, Konstantin Tonchev, Kiril Simitchiev, 
Boyan Vladimirov, V. Sarafyan

Our study is aimed to determine serum and saliva levels of the novel proinfl am-
matory and tumor-associated biomarker – YKL-40 and IL-2 in patients with oral cancer.

Material and Methods: Patients (n = 25) with oral cancer, aged 61 years (47–76) 
and age-comparable control group (n = 6) were included in the study. YKL-40 and IL-2 
in serum and saliva were detected by ELISA. The correlations between two continuous 
variables were estimated by the Kendall’s tau-b correlation coeffi cient. The Mann-Whit-
ney U test was used to compare the values of a continuous variable in two independent 
groups. All calculations were made with MS Excel 2010.

Results: Increased concentration of YKL-40 in saliva compared to serum was deter-
mined. No signifi cant difference between of YKL-40 in serum in patients and healthy subjects 
was observed. It is suggested that increasing concentrations of YKL-40 in a variety of tumor 
processes might be a marker of malignancy and invasiveness of the neoplastic process.

All samples were below the detection level of IL-2 (7 pg/ml). It is supposed that 
decreased levels of IL-2 result in downregulation of NK-cells and subsequent immuno-
suppression, observed in these patients.

Conclusion: We supposed that intensive local YKL-40 secretion is associated 
with clinicopathological features in oral cancer and might serve as a valuable biomarker 
for disease monitoring.

ADIPOSE TISSUE-DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS INCREASE 
THE APOPTOSIS OF TUMOR CELLS

Milena Stefanova Kostadinova1, Snezhana Sabinova Kestendzhieva1, 
Elena Nikolaeva Stoyanova1, Boris Ivanov Antonov2, Plamen Slavov Kinov2, 

Tsvetelina Pavlova Oreshkova1, Milena Sergeeva Murdzheva1

1Department of Molecular Immunology, Institute of Biology and Immunology 
of Reproduction „Akad. Kiril Bratanov“ – BAS

2University Hospital „Queen Giovanna“ – ISUL, Department of Orthopedics 
and Traumatology – Sofi a

Aim: Mesenchymal stem cells (MSC) can be used as a promising approach for an-
titumor therapies, regenerative medicine and treatment of autoimmune diseases. The 
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application of MSC in the clinical practice is hampered due to the contradictory data for 
their role in tumor progression. The aim of the current study is to investigate the apopto-
sis in PC3, MCF-7 and SCC-9 tumor cell lines in co-cultures with adipose tissue-derived 
MSC (AT-MSC). 

Methods: AT-MSC were obtained according to the standard protocol. PC3, MCF-7 
and SCC-9 cells, AT-MSC and co-cultures were maintained in DMEM-LG + 10% FCS, 
at 5% CO2, 95% humidity and 37°C. Tumor cells were cultured either with MSC-con-
ditioned medium or in direct contact with MSC. The cells were stained with Annexin V 
and PI on day 5 and day 9. The results were analyzed by FACSCalibur using Cell Quest 
Software.

Results: The results of this study showed an increase in the number of apoptotic 
tumor cells after interaction with AT-MSC. We observed higher percentage of late apop-
totic and dead cells in PC3 and SCC-9 on day 5 and day 9. MCF-7 cell line showed an 
increase of late apoptotic cells and dead cells on day 5, and an additional increase of 
early apoptotic cells on day 9. The described effect is stronger in cell-to-cell co-cultures 
rather than MSC-conditioned medium treatment.

Conclusions: The summarized data showed increased levels of apoptotic and 
necrotic tumor cells after contact with MSC in vitro, which corresponds with our previous 
results for delay of the tumor cells proliferation.

SECRETORY FACTORS IN THE MEDIUM OF GBM CELL CULTURES 
INHIBIT THE ACTIVATION OF T LYMPHOCYTES AND INCREASE 

THE NUMBER OF TREGS

Kalina Dinkova Tumangelova-Yuzeir1, Ekaterina Ivanova Ivanova-Todorova1, 
Tsvetelina Veselinova Velikova1, Emanuil Naydenov2, Ekaterina Krasimirova Kurteva1, 

Sevdalin Slavov Nachev3, Dobroslav Stanimirov Kyurkchiev1

1Laboratory of Clinical Immunology, University Hospital „St. Ivan Rilski“, Department of 
Clinical Laboratory and Clinical Immunology, Medical University of Sofi a

2Clinic of Neurosurgery, University Hospital „St. Ivan Rilski“, Department of 
Neurosurgery, Medical University of Sofi a

3Department of General and Clinical Pathology, Military Medical Academy

Aim: To determine the effect of supernatants from cell cultures isolated from Glio-
blastoma multiforme (GBM) on T-cells in the pool of peripheral blood mononuclear cells 
(PBMCs), isolated from healthy donors. To be tested medium of GBM cell cultures for 
secretion of factors with immunoregulatory functions. 
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Methods: Cell culturing, Flow cytometric analysis, ELISA, phytohemagglutinin 
(PHA) stimulation of T-lymphocytes

Results: PBMC isolated from 14 healthy donors were treated with supernatants 
derived from 14 GBM cell cultures. Subsequently, in 8 of the samples it was examined 
the infl uence of the medium on ability of T-lymphocytes for activation, and in 6 – the in-
fl uence on the number of Tregs. As a control were used PBMCs derived from the same 
donors, placed in a control culture medium. The activation of T-lymphocyte population 
of PBMCs was investigated by their stimulation with PHA. It was obtained a lower index 
of stimulation of T cells cultured with medium derived from GBM cell cultures compared 
with control cells. Tregs demonstrated increased number under the infl uence of medium 
derived from GBM cultures.

Supernatants from 16 GBM cell cultures were tested for the presence of 15 secre-
tory factors and positive results were obtained for IL-6, IL-8, and matrix metalloprotein-
ase 10 (MMP10).

Conclusion: The results obtained lead to the conclusion that a factor/s secreted 
from GBM cell cultures suppress activation of T-lymphocytes isolated from healthy do-
nors, and increase the number of Tregs. The supposed factor that exerts this effect in 
the view of our team is IL-6, which secretion was found in large quantities in the GBM 
cell cultures supernatants.

CROPS WITH CARCINOGENIC EFFECT. 
POLLENS AND BALANCE TH1/TH2 IMMUNE RESPONSE

Milen Milev
Specialized Oncology Hospital – Sofi a District

It has been proven that plants used in medicine and household cause cancer, such 
as the antihypertensive agent Reserpin, spices – such as tarragon. Speaking about 
tobacco is trivial. Usually it is a non-immune mechanism of carcinogenesis.

But for other plants – like fl owers (with their highly immunogenic pollen) is it pos-
sible to assume, that they modulate the immune response in a direction that weakens 
antitumor protection?

Effector mechanisms of the immune response depend on the differentiation of T – 
helpers of subpopulations – Th1 and Th2. The two subpopulations differ in the cytokines 
synthesized by them. Hence – the immune response develops as Th1 or Th2 response.

Infl ammatory reactions and antitumor immunity are associated with Th1 immune 
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response. Th2 response is associated with the synthesis of cytokines which stimulate 
antibody production (particularly IgE).

It is known that there is a balance between Th1 and Th2 immune responses – Th1 
cytokine responses suppress those of Th2 and vice versa.

Of course, the question arises what are the consequences of the deviation of the 
immune response towards Th2 type. In this case, the most common is the pollen allergy, 
but a change in the balance Th1/Th2 response is expected. Data on the effects of the 
change are controversial.

BASELINE NEUTROPHIL TO LYMPHOCYTE RATIO (NLR) 
AND PLATELET TO LYMPHOCYTE RATIO (PLR) AS A PROGNOSTIC 

FACTOR IN PATIENTS WITH SOLID TUMORS AND LIVER METASTASES

Zh. Mihaylova, V. Petrova, D. Petkova, V. Megdanova, R. Vladimirova, 
A. Fakirova, I. Kisyova – ММА

PROGNOSTIC ROLE STUDY OF NEUTROPHIL TO LYMPHOCYTE 
RATIO (NLR) AND PLATELET TO LYMPHOCYTE RATIO(PLR) 

IN PATIENTS WITH OPERABLE COLON CANCER IN COMPARISON 
WITH DEGREE OF PRIMARY TUMOR INVASION, NUMBER 

OF REGIONAL METASTATIC LYMPH NODES, 
TUMOR MICROSATELLITE INSTABILITY AND PROGRESSION 

FREE SURVIVAL

V. Petrova, Zh. Mihaylova, V. Megdanova, D. Petkova, R. Vladimirova – ММА

DYNAMIC PREDICTIVE EVALUATION OF NEUTROPHIL 
TO LYMPHOCYTE RATIO (NLR) AND PLATELET TO LYMPHOCYTE 
RATIO (PLR) TOGETHER HEPATOCYTE GROWTH FACTOR (HGF) 

LEVELS IN PATIENTS WITH SOLID TUMORS AND LIVER METASTASES, 
TREATED WITH MONOCLONAL ANTI-VEGF AND ANTI-EGFR 

MONOCLONAL ANTIBODIES

Zh. Mihaylova, V. Petrova, D. Petkova, V. Megdanova, R. Vladimirova, 
A. Fakirova, I. Kisyova – ММА
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PREDICTIVE ROLE OF DYNAMIC EVALUATION OF NEUTROPHIL 
TO LYMPHOCYTE RATIO (NLR) AND PLATELET TO LYMPHOCYTE 

RATIO (PLR) TO TREATMENT WITH CHECK-POINT INHIBITOR 
NIVOLUMAB IN PATIENTS WITH METASTATIC MALIGNANT 

MELANOMA – REPORT OF TWO CASES

V. Megdanova, Zh. Mihaylova, D. Petkova, V. Petrova, R. Vladimirova, 
A. Fakirova, I. Kisjova – ММА

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROGNOSTIC ROLE 
OF VEGF WITH COMMONLY USED TUMOR MARKERS 

IN PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER

Al. Petrov1, G. Minkov1, St. Nikolov1, E. Enchev1, Ev. Dimitrov1, K. Halacheva2,3, 
Y. Yovtchev1

1Department of Surgery, University Hospital „Prof. Dr. St. Kirkovich“ – 
Stara Zagora, Bulgaria 

2Department of Molecular Biology, Immunology and Medical Genetics, 
Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora, Bulgaria 

3Laboratory of Clinical immunology, University Hospital „Prof. Dr. St. Kirkovich“ – 
Stara Zagora, Bulgaria

Objective: To determine the prognostic signifi cance of preoperative serum levels 
of vascular endothelial growth factor (VEGF) in patients with colorectal cancer and to 
compare with preoperative serum levels of CEA and CA 19-9 on clinical stage, lymph 
node metastasis and differentiation of the tumor.

Methods: We analyzed 64 patients (41-male; 23-female) with diagnosed sporadic 
colorectal cancer. According to the TNM classifi cation – 10 (15.6%) were in stage I; 39 
(60.9%) in stage II; 8 (12.5%) in stage III; 7 (10.9%) in stage IV. According to the patho-
logical differentiation of tumors: 4 (6.3%) were well differentiated; 46(71.9%) moderately 
differentiated; 14(21.9%) poorly differentiated. Sera from patients and 40 healthy con-
trols were tested by quantitative commercial ELISA kits (eBioscience).

Results: VEGF levels in patients were signifi cantly higher than in healthy controls 
(p=0.014). Preoperative levels of VEGF, CEA and CA 19-9 were signifi cantly higher in pa-
tients with III and IV clinical stage (p=0.017; p=0.001; p=0.007) and pathological data for 
lymph node metastasis (p=0.025; p=0.012; p= 0.036). Only the preoperative serum levels 
of VEGF had signifi cant association with poorly differentiated tumors (p=0.041). In the 
comparative examination of the three evaluated markers we detected signifi cant positive 
correlation of serum levels of VEGF with those of CEA (r =,321) and CA 19-9 (r =,380).
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Conclusions: Preoperative serum level of VEGF as a prognostic marker in pa-
tients with colorectal cancer is comparable to well established in clinical practice CEA 
and CA19-9. High preoperative level of VEGF is associated with advanced local or 
systemic process with poor differentiation.

PHENOTYPIC CHARACTERISTICS OF HUMAN CORD BLOOD CELLS 
DEMONSTRATE THE IMMATURITY OF THE IMMUNE SYSTEM AT BIRTH

Valentina Kostova Atanasova, Anastasiya Petrova Mihaylova, 
Elisaveta Yordanova Naumova

Department of Clinical Immunology and Stem Cell Bank, 
UMBAL „Alexandrovska“ – Sofi a

Studies using cord blood (CB) demonstrate qualitative and quantitative differences 
in immune cells when compared with adults, as well as immaturity of the neonatal im-
mune system at birth to respond bacterial and viral antigens.

Aim: This study aimed to assess the cellular immunity in Bulgarian neonates.
Methods. 72 CB units donated to the National public bank for stem cells, University 

Hospital „Alexandrovska“, Sofi a, were analyzed by multicolor fl owcytometry.
Results: The immune cell populations in CB were represented as follows: CD3+ 

T-cells: 62.27±9.64%; CD19+ B cells: 17.47±5.46%; CD3-CD16/CD56+ NK-cells: 
17.27±8.4%. CD4/CD8 ratio was high (2.86±0.82) due to the lower percentage of 
suppressor/cytotoxic CD3+CD8+ T-cells (16.65±8.21). The number of CD3+gdTCR+ 
(1.0÷5.3%) and double positive (0.16÷3.58%) T cells vary. More than 90% of the lym-
phocytes expressed CD38 (94.53±1.56) while HLA-DR was detected on 18.04±5.78% 
of them. The naive CD45RA+ lymphocytes shown a clear preponderance (63.58±9.8%) 
compared to memory CD45RO+ (5.1±1.42%) cells. The early hematopoietic markers 
CD34 and CD133 demonstrated almost identical expression profi les. Very few CD45high 
cells (1.0÷4%) were positive for CD117 compared to CD34+ cells (90.57±6.43%). CD90 
antigen involved in hematopoietic stem cell development was detected in variable per-
centages (0÷30.2%) of stem cells. CD34+ cord blood cells expressed differentiation 
antigens specifi c for cells with high clonogenic and repopulation capacity, with predomi-
nance of CD90-CD45RA-CD133+CD38+CD117+HLA-DR+ subpopulation.

Conclusion. Our data support the fi ndings for immaturity of neonatal immune sys-
tem and could contribute to the evaluation of age-related differences in the cellular 
immunity. Moreover, it could be applied in the diagnostic of primary and secondary im-
munodefi ciency disorders.
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CASE REPORT OF A WOMAN WITH PANCYTOPENIA, 
PLEURAL EFFUSION, SPLENOMEGALY AND POSITIVE MARKERS 

FOR RHEUMATOID ARTHRITIS

S. Lesichkova1, N. Gesheva1, P. Yankova1, El. Naumova1, A. Mihaylova1, V. Таneva2

1 University Hospital Alexandrovska – Department of Clinical Immunology 
and Stem Cell Bank

2 University Hospital Alexandrovska – Department of Hematology

Over the last decade multi-parameter fl ow cytometry has become a standard in 
oncohematology. The main applications of the technology are aimed at precise diagnos-
tics based on the identifi cation and characterization of neoplastic cells and differentia-
tion of hematological malignancies from reactive processes.

Aim: To present the clinical case of a patient with pancytopenia, splenomegaly, 
pleural effusion and positive serological markers for rheumatoid arthritis

Clinical case: We examined a 81 years old woman with clinical and instrumen-
tal data splenomegaly and expressed pleural effusion in the left half of her chest. The 
laboratory results showed pancytopenia with normal biochemical indicators. A number 
of clinical examinations were performed suspecting a lymphoproliferative disease. The 
results from the cytological examination, myelogram, trepanobiopsie, and phenotyping 
bone marrow showed no involvement of abnormal lymphocytes. Flow cytometric exami-
nation of pleural punctate showed the presence of polyclonal lymphocyte population. 
The other morphological and immunophenotypic studies also rejected the initial diagno-
sis of malignant lymphoma. Additional immunoassays were performed: ANA (neg), RF 
(IgG + IgM + IgA)> 500 U/ml (standard 25 U/ml), CCP – 100 U/ml (standard 20 U/ml), 
cryoglobulins negative. Diagnosis was revised in direction – seropositive rheumatoid 
arthritis with systemic involvement and the patient was directed to the clinic of Rheu-
matology

Conclusion: This is a case of a patient with initial diagnosis of lymphoproliferative 
disorder in which was not supported by the fl ow cytometry results, but the other immu-
nological markers focused to the diagnosis of rheumatoid arthritis. In our opinion, this 
case is interesting as a diagnostic and differential diagnostic challenge and indicative of 
the role of modern immunological diagnostics in medical practice.
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IMMUNOLOGICAL AND IMMUNOGENETIC PARAMETERS 
IN A CHILD WITH STEVENS-JOHNSON SYNDROME

Rumyana Hristova Drenska1, Adriana Boyanova Stoykova2, 
Mariya Borisova Nacheva1, Yuliya Radenkova-Saeva2, Fani Georgieva Martinova1

1University Hospital for Emergency Medicine „N. I. Pirogov“ –
Laboratory of Clinical Immunology

2 1University Hospital for Emergency Medicine „N. I. Pirogov“ – Toxicology Clinic

Aim: To analyze some immunological parameters in a child with Stevens-Johnson 
syndrome and to fi nd out an association between HLA class I type and the disease.

Methods: Following methods are used in this study: immunophenotyping of pe-
ripheral lymphocytes by fl ow cytometry; total IgA, IgG, IgM, С3 and С4 in sera are 
tested by nephelometry; auto-antibodies and IgE are tested by ELISA, NBT-test and 
serological evaluation of HLA class I antigens.

Results: The child is tested at the time of hospitalization and two weeks later. Low 
levels of CD3+, CD4+ и CD8+ lymphocytes and elevated percents of CD19+ and NK 
cells were found at the time of diagnosis. IgA, IgG, IgM и IgE were in referent values 
and NBT test was slightly elevated. Auto-antibodies ANA-screen, ANCA-screen and 
ss-ANA were negative. Two weeks later during clinical improvement immunological pa-
rameters also reached normal values. Following HLA class I antigen confi guration are 
established: HLA-A (11, 31); HLA-B (18, 35). 

Conclusions: System autoimmune diseases are excluded by negative results of 
auto-antibodies testing. Low IgE levels did not confi rm IgE – mediated allergic reaction. 
We suggest that HLA-B35 type is associated with genetic predisposition of developing 
Stevens-Johnson syndrome and immunopathogenic mechanisms are T-cell mediated.

RENAL TRANSPLANTATION IN A PATIENT WITH TRANSPLANTED 
HEART: A CASE REPORT

Petya Yankova, Nevena Gesheva, Anastasiya Mihaylova, Elisaveta Naumova, 
Nezabravka Chilingirova, Georgi Tsaryanski

Besides the progress made in organ transplantation, a large percentage of graft 
loss is due to immunological complications. We present a case of renal transplantation 
in a cardiac transplanted patient.

A case report: We discuss a 35 year old patient on hemodialysis treatment from 
eight months with proven severe left ventricular dysfunction and moderate pulmonary 
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hypertension. Cardiac transplantation (CT) from a cadaveric donor with ABO compat-
ibility and negative T and B crossmatch was done. 

The cellular and humoral status on the 7th and 14th days showed changes that 
met the ongoing immunosuppression. On 21st postoperative day immunological and 
histological examination was conducted with no evidence of cellular rejection and nega-
tive antibody screening. Five months after CT, reaction of rejection level 2 ISHLT was 
proven histologically. Immunoassays were with typical changes of acute rejection: an 
increase in the number of CD3+, CD3+8+, CD3+DR+ lymphocytes, almost missing ef-
fector CD4+ subpopulation and elevated central memory CD4+ T-cells were detected. 
The expression of CD28, CD38 and HLA-DR on CD8+ T-lymphocytes was enhanced. 
Immunoglobulins were within the normal range with lower-bound C3 and lower C4 frac-
tion of the complement. Panel reactive allo-antibodies (PRA) class I were positive and 
class II were negative. Immunological changes were monitored regularly till their nor-
malization and after that preparation for renal transplantation (RT) began. A year later 
RT from a live donor with negative T and B cell crossmatch was performed.

Conclusion: It is recommended transplantation, in patients with indication of more 
than one organ, be done from the same donor. When this is not possible precise im-
munological diagnostics and preparation are required.

A STUDY OF CYTOKINE GENE POLYMORPHISMS IN PATIENTS 
WITH DEPRESSION

Snezhina Kandilarova1, Elena Ivanova-Genova2, Tsvetelin Lukanov1, 
Vesela Stoyanova2, Vihra Milanova2, Elisaveta Naumova1

1Department of Clinical Immunology, University Hospital „Alexandrovska“, 
Medical University 

2Department of Psychiatry, University Hospital „Alexandrovska“, Medical University

In the last decade it was found that functional polymorphisms in the promoter 
and/or coding regions of regulatory genes are likely to pre-determine the phenotype 
manifestation of a certain cytokine profi le, and thus could be used as disease-
associated markers. Having in mind the hypothesis of impaired cytokine regulation in 
depressive disorder, as well as the diverse population-dependent results for cytokine 
polymorphisms, we investigated the relation between the cytokine gene polymorphisms 
of key pro- and anti-infl ammatory cytokines (TNF-α, TGF-β, IL-10, IL-6, IFN-γ) and 
susceptibility as well as clinical course of depression in Bulgarians. 
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The study included 80 patients with depression (50 women and 30 men) and 50 
healthy controls. Simultaneous analysis of eight polymorphic positions in the cytokine 
genes listed was performed by PCR-SSP method. 

The results revealed signifi cant predominance of TGF-β TT (+869) genotype 
(previously described as predicting low expression activity of TGF-β) in patients 
(41.3%) compared to healthy subjects (21.2%) (p=0.05, OR=2.62). Furthermore T/T 
G/C combined genotype (+869, +915) in the same gene was negatively associated with 
disease recurrence. Additionally we found that certain IL-10 genotypes associated with 
low gene expression seemed to shape moderate disease manifestation.

In conclusion our results mainly demonstrated prevalence of a low-expression 
TGF-β1 profi le in the patients. Thus, although in an indirect way, we supported the hy-
pothesis of impaired immunosuppression by means of Th3 regulation in major depres-
sive disorders.

ROLE OF IMMUNOPHENOTYPING IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 
OF LEUKEMIC PHASE FOLLICULAR LYMPHOMA 

WITH HYPERLEUKOCYTOSIS – REPORT OF TWO CASES 

E. A. Hadzhiev1, G. B. Tsvetkova1, L. A. Shemelekova1, Ts. V. Nikolova1, I. I. Minchev1, 
Z. R. Popova1, S. S. Lesichkova2, S. L. Hristova3

1Medical University – Sofi a, Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases, 
UMHAT „Alexandrovska“ – Clinic of Hematology 

2Medical University – Sofi a, Faculty of Medicine, Department of Clinical Laboratory 
and Clinical Immunology; 3Medical University – Sofi a, Faculty of Medicine, Department 

of General and Clinical Pathology

Follicular lymphoma (FL) is the second most frequent B-cell non-Hodgkin lympho-
ma (NHL) and has a heterogeneous clinical course. The disease usually presents with 
generalized lymphadenopathy, bone marrow involvement is reported in 40–70% of the 
patients. Leukemic phase of FL is rarely observed, while hyperleukocytosis is described 
in sporadic cases. 

Aims: We present two cases of leukemic phase FL with hyperleukocytosis. 
Methods: During the 2011–2016 period 33 patients with FL were diagnosed and 

treated at the Clinic. The diagnosis was stated according to WHO-criteria, respectively 
confi rmed by histologic and immunohistochemical assay of lymph node and bone mar-
row biopsy specimens. Additional peripheral blood and bone marrow immunophenotyp-
ing (IFT) was performed in the suspected leukemic phase cases. 
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Results: Various extend of bone marrow involvement was identifi ed among 13 of 
the patients(40%). Leukemic phase was confi rmed in 4 cases, in 2 of them the WBC 
counts exceeded 120x109/l. The clinical course of the disease in both cases began 
with generalized lymph node enlargement, splenomegaly and marked leukocytosis 
(138x109/l and 127х109/l respectively), with absolute lymphocytosis including small, 
mature lymphocytes. The initial diagnostic approach was aimed to detect chronic lym-
phocytic leukemia(CLL). The performed IFT demonstrated atypical for CLL immuno-
phenotype: CD20+/CD10+/CD5–/FMC7+, suggestive to leukemic phase FL with hyper-
leukocytosis. Both of the patients additionally underwent lymph node and bone marrow 
biopsies. The immunohistochemical assays revealed involvement with B-cell NHL, cor-
responding to FL, with expression of CD20+/CD10+/bcl6+/bcl 2+. Immunochemothera-
py regimens were administered to both cases. 

Conclusion: FL is a disease generally demonstrating an indolent course. Accord-
ing to literature data the average incidence of leukemic phase FL is 7,4%. The hyper-
leukocytosis is a rare event and can cause differential diagnostic diffi culties. Due to 
the up-to-date immunologic, immunohistochemical and genetic methods the leukemic 
phase FL can be precisely diagnosed and adequately treated. 

COMPARATIVE IMMUNOPHENOTYPIC ANALYSIS 
IN PREGNANT AND NON-PREGNANT WOMEN

Tsvetelina Georgieva Batsalova1, Borislav Petrov Mateev2, 
Balik Malomirov Dzhambazov1

1Plovdiv University, Faculty of Biology, Department of Developmental biology – Plovdiv
2In vitro Center „Bora“ – Plovdiv

Aim: To analyze CD3, CD16, CD56, CD69 markers expression in peripheral blood 
mononuclear cells of pregnant and non-pregnant women. To compare the percentages 
of specifi c cell populations as CD3+CD69+, CD3-CD69+, CD3-CD16+CD56+, CD3+CD56+, 
CD3-CD56+, CD3+CD16+, CD3-CD16+, CD16+CD56+, CD16-CD56+, CD16+CD56- cells 
and others, in pregnant and non-pregnant women. 

Materials and Methods: Peripheral blood leukocytes from 10 pregnant and 10 
non-pregnant women were cultured for 72 hours in Dulbecco’s modifi ed Eagle’s me-
dium (DMEM) supplemented with 10% fetal calf serum and antibiotics. After that the 
cells were stained with fl uorochrome-labeled antibodies and analyzed by fl ow cytometry 
using FC500 (Beckman Coulter). 
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Results: Signifi cantly higher levels of CD3-CD16-CD56+, CD3+CD16+, CD3+CD16+-

CD56-, CD3+CD16-CD56+ cells were detected in pregnant women compared to non-preg-
nant ones. In addition, our data demonstrate that CD3+CD56+, CD3-CD16+, CD3+CD69+, 
CD16+CD56+, CD3+CD16+CD56+ and CD3-CD16+CD56+ subpopulations are reduced in 
the examined group of pregnant women.

Conclusion: Our results suggest an important role for CD3+CD16+, CD3+CD69+, 
CD3+CD16+CD56-, CD3+CD16-CD56+, CD3+CD16+CD56+, CD3-CD16-CD56+, CD3-

CD16+CD56+ subsets during pregnancy and highlight a potential to use these subpopu-
lations as markers to monitor pregnancy in health and disease. 
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