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РЕЗЮМЕ 

Кожният микробиом е съвкупността от микробната популация на определена зона от 

кожата на човешкото тяло, която има съответните физио-химични свойства. Терминът 

не се отнася единствено до микроорганизмите в тесен смисъл на думата (микробиота), 

но включва още и мястото им на действие, с което формират специфична екологична 

ниша. Микробиомът е динамична структура, която може да се променя в зависимост 

от условията на средата, но също така е в постоянна взаимовръзка с макроорганизма, 

като може да повлияе значително на функционирането и здравето му. Човешката кожа 

е дом за над 1000 вида бактерии и 14 вида гъбички още известни като микробиота. 

Подобно на чревната микрофлора, микроорганизмите на човешката кожа имат 

основна роля за защитата от различни микроорганизми, както и за обучението на 

имунната система. При наличие на различни неблагоприятни условия на средата, като 

нарушение на целостта на кожната бариера или нарушен баланс между патогенни или 

коменсални микроорганизми е възможно развитие на различни кожни или дори 

системни заболявания. Различни зони по повърхността на човешката кожа имат 

различни качества във връзка със степента на омазняване или хидратация. Това е 

причината, на различни места по човешкото тяло вида на микробиотата и 

съотношението между нейните представители да е различно. Проведени до момента 

проучвания показват сравнителна стабилност на микробиотата под влиянието на 

различни условия на средата. От друга страна скорошни проучвания дават основания 

да се смята, че екстремните условия на антарктическия климат дават отражение върху 

трансепидермалната водна загуба, омазняването на кожата и нивата на някои от 

основните елементи на средата, в която тези организми се развиват. Всичко това, 

заедно с наличието на предпоставки за микротравми, оклузивната среда на защитното 

облекло, използвано от участниците в експедициите, както и бактерицидното действие 

на някои елементи на климата като ултравиолетовата радиация са в състояние да 

създадат предпоставки за промени в баланса на микроорганизмите в специфични зони 

на човешката кожа. Като потвърждение на тази хипотеза идват и множество 

свидетелства за чести и трудни за повлияване кожни инфекции, при това в среда, 

неблагоприятна за развитие на микроорганизми като антарктическия климат. 

Проучването на кожната микробиота при участниците в Българската антарктическа 

експедиция (БАЕ) би могло да бъде безценен източник на научна информация, която 

може да доведе до изготвяне на алгоритъм за профилактика, превенция и лечение на 



различни кожни инфекции на място с ограничена възможност за пълноразмерна 

медицинска помощ. Методика Предвиждат се проучвания в насока изследване на 

кожната микрофлора (микорбиота) и средата на специфичното им място на действие. 

За изследване на кожната микрофлора се планува събиране на материал с памучен 

тампон от две зони на тялото: кожа на бузата (назолабиалната гънка) и кожа на 

ингвинална гънка на 12 доброволци, в две времеви точки: преди отпътуване и в края 

на 14 дневен престой на Антарктическата база. След събиране, следва изпращане на 

материали в Charite, Berlin за изследване и анализ на кожния микробиом. [Type here] 3 

Методология: Секвениране на ампликони на V3V4 региона на 16S рРНК гена с 

2x250bp отчитания на устройство Illumina Miseq. Дълбочината на секвениране на 

кожните тампони е настроена на около 20 000 отчитания за проба. (2) Тампоните с 

взетия материал не се нуждаят от специална хранителна среда, като не изискват 

особен режим на транспорт и не представляват трудност по отношение на 

транспортната логистика. За изследване на средата на действие на микроорганизмите 

се плануват измервания на 12 доброволци, в същите 2 анатомични зони: кожата на 

бузата и ингвинална гънка, в две времеви точки: преди отпътуване и в края на 14 

дневен престой на Антарктическата база. Ще се определят показатели на бариерната 

функция на кожата-трансепидермална водна загуба, хидратация на роговия кожен 

слой, рН на кожата. Първото измерване се провежда преди отпътуване за 

експедицията, а второто 14 дни след започване на престоя на БАБ.  

 

SUMMARY 

 

 

The skin microbiome is the sum of the microbial population of a certain area of the skin of the 

human body, which has the corresponding physiochemical properties. The term does not only 

refer to microorganisms (microbiota), but also includes their place of action, which forms a 

specific ecological niche. The microbiome is a dynamic structure that can change depending 

on environmental conditions, but is also in constant contact with the macroorganism, and can 

significantly affect its functioning and health. Human skin is home to over 1,000 species of 

bacteria and 14 species of fungi also known as microbiota. Like the intestinal microflora, 

human skin microorganisms play a key role in protecting against various microorganisms, as 

well as training the immune system. In the presence of various adverse environmental 

conditions, such as violation of the integrity of the skin barrier or disturbed balance between 

pathogenic or commensal microorganisms, the development of various skin or even systemic 

diseases is possible. Different areas on the surface of human skin have different properties in 

relation to the degree of oiliness or hydration. This is the reason why in different parts of the 

human body the type of microbiota and the ratio between its representatives are different. 

Studies conducted so far show that the skin microbiota of a healthy adult remains stable over 

time, despite environmental perturbations. On the other hand, recent studies suggest that the 

extreme conditions of the Antarctic climate affect transepidermal water loss, oiliness of the 

skin and the levels of some of the basic elements of the environment in which these organisms 

grow. All this, together with the presence of preconditions for microtraumas, the occlusive 

environment of the protective clothing used by the participants in the expeditions, as well as 

the bactericidal action of some climate factors such as ultraviolet radiation is able to create 

preconditions for changes in the balance of microorganisms in specific areas of the human 

skin. A confirmation of this hypothesis comes from different testimonies of frequent and 



difficult to treat skin infections, in an environment unfavorable for the development of 

microorganisms such as the Antarctic climate. The study of the skin microbiota of the 

participants in the Bulgarian Antarctic Expedition (BAE) could be an invaluable source of 

scientific information that could lead to the development of an algorithm for prevention and 

treatment of various skin infections on a place with limited access to adequate medical care. 

Methodology We plan to study the skin microflora (microbiota) and the environment at their 

specific site of action. To study the skin microflora, we plan to collect material with a cotton 

swab from two areas of the body: skin of the cheek (nasolabial fold) and skin of the inguinal 

fold of 12 volunteers, at two time points: before departure and at the end of a 14-day stay ат 

тhe Antarctic base. After collection, materials are sent to Charite, Berlin for examination and 

analysis of the skin microbiome. Methodology: Sequencing of amplicons of the V3V4 region 

of the 16S rRNA gene with 2x250bp readings of the Illumina Miseq device. The sequencing 

depth of the skin swabs was set to about 20,000 samples per sample. (2) The tampons with the 

taken material do not need a special nutrient medium, do not require a special transport regime 

and do not pose a difficulty in terms of transport logistics. To study the theatre of activity of 

the microorganisms, measurements of 12 volunteers are planned in the same 2 anatomical 

areas: cheek skin and inguinal fold, at two time points: before departure and at the end of a 

14-day stay at the Antarctic base. Indicators of the barrier function of the skin will be 

determined - transepidermal water loss, hydration of the stratum corneum, oiliness, skin pH. 

The first measurement is carried out before departure for the expedition, and the second 14 

days after the start of the stay of BAB. 

 

 

 



 


