
 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ 

 

Ирина Любенова Георгиева 

 

ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И 

ГЕНЕТИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРИПНИ ВИРУСИ, 

РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЕН ВИРУС И РИНОВИРУСИ В 

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕЗОНИ 2014/2015 И 2015/2016 Г. 

 

Oбласт на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

Научна специалност: Вирусология 

АВТОРЕФЕРАТ  

НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ 

 

Научен ръководител: 

проф. д-р Нели Корсун, дмн 

  

София, 2017  



1 

 

 Дисертацията е представена за обсъждане пред разширен научен 

колегиум на отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ на 05.06.2017г 

 Дисертационният труд съдържа 280 страници, 30 таблици и 41 фигури. 

Библиографската справка включва 326 заглавия. 

 Изследванията са извършени в Национална референтна лаборатория 

„Грип и ОРЗ“ към отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ; Световния колабориращ 

център по грипа, Лондон и Колабориращ център за наблюдение, 

епидемиология и контрол на грип, CDC, Атланта. 

 

Защитата на дисертацията ще се състои на ................ 2017 г. от ............... ч. в 

аулата на Националния център по заразни и паразитни болести, бул. „Янко 

Сакъзов“ № 26 на открито заседание на научно жури в състав:  

Външни членове:  

1. Проф.д-р Красимир Димитров Мекушинов, дмн – ВМА 

2. Доц. д-р Стоян Ангелов Шишков, дм – БФ – СУ „Св.Климент Охридски“ 

3. Доц. д-р Росица Йотова Коцева, дм – пенсионер 

 

Вътрешни членове 

 

4. Проф. д-р Нели Стоянова Корсун, дмн – НЦЗПБ 

5. Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб - НЦЗПБ 

 

  



2 

 

Използвани съкращения 

ОРЗ – остро респираторно заболяване 
ГПЗ – грипоподобно Заболяване 
РСВ (hRSV) – респираторно-синцитиален вирус 
hRV – човешки риновирус 
РНК – рибонуклеинова киселина 
ДНК – дезоксирибонуклеинова киселина 
НК – нуклеинова киселина 
ELISA – ензимно-свързан имуносорбентен тест (Enzyme-Linked ImmunoSorbent 

Assay) 
PCR – верижно-полимеразна реакция (Polymerase Chain Reaction) 
RT-PCR – обратно-транскриптазна верижно-полимеразна реакция (Reverse 

Transcription-Polymerase Chain Reaction) 
Real-time RT PCR – обратно-транскриптазна верижно-полимеразна реакция с 
отчитане в реално време 
dNTPs (дНТФи) – дезоксинуклеозид трифосфати 
РХА – реакция хемаглутинация 
РЗХА – реакция на задръжка на хемаглутинация 

АК – аминокиселина (а.к.): 
 Име на аминокиселината – еднобуквен код: 
 Глицин – G 
 Аланин – А 
 Валин – V 
 Изолевцин – I 
 Левцин – L 
 Пролин – Р 
 Серин – S 
 Треонин – Т 
 Цистеин – С 
 Метионин – М 
 Аспарагинова киселина – D 
 Аспарагин -  N 
 Глутаминова киселина – Е 
 Глутамин – Q 
 Лизин – К 
 Аргинин – R 
 Хистидин – Н 
 Фенилаланин – F 
 Тирозин – Y 

 Триптофан - W 
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I.УВОД 
Острите респираторни заболявания (ОРЗ) са едни от най-масовите 

инфекциозни заболявания при човека. Те се причиняват от вируси, бактерии и 

паразити, като вирусите са отговорни за преобладаващия брой случаи. 

Множество вируси от различни семейства причиняват ОРЗ, но едни от най-

честите патогени на дихателната система са грипните вируси, респираторно-

синцитиалният вирус (РСВ) и риновирусите. Взети заедно, тези три вируса имат 

голямо социално-икономическо въздействие, причинявайки милиардни 

парични загуби като преки разходи за здравните системи и пропуснати 

икономически ползи поради неоползотворени работни и учебни дни. При не 

малък брой пациенти инфекциите с грип, РСВ или риновируси протичат тежко, 

налагат лечение в болница и могат да доведат до смърт. В България броят на 

хоспитализациите,  дължащи се на респираторно заболяване, е изключително 

висок, поради което разкриването на етиологичните причинители на тези 

заболявания е от голямо значение. 

Поради клиничното и епидемиологично значение на грипните 

заболявания се полагат големи усилия за разработване на специфични ваксини 

и антивирусни препарати. Противогрипните ваксини са най-сигурното средство 

за превенция и контрол на грипа. Грипните вируси са силно изменчиви, поради 

което се налага ежегодно осъвременяване на състава на ваксините. От 1973 г. 

Световната Здравна Организация два пъти в годината прави препоръки за 

състава на ваксините съответно за Северното и Южното полъкълбо, основани 

на резултатите от надзора на грипа. С използването на антивирусни препарати 

за лечение и профилактика на грип възниква и проблемът със селекцията на 

резистентни мутанти сред грипните вируси. Това изисква постоянен 

мониторинг на чувствителността им с цел ранно идентифициране на 

резистентните мутанти. Страната ни е част от глобална лабораторна мрежа, 

която има основна роля в надзора на грип, в определяне състава на 

противогрипните ваксини и за готовността за грипна пандемия. 

 Респираторно-синцитиалният вирус и риновирусите представляват 

особено сериозен проблем за определени групи от населението. Ранната 

диагностика на ОРЗ е от значение за провеждането на адекватно лечение и на 

подходящи противоепидемични мерки. В НРЛ „Грип и ОРЗ“ на НЦЗПБ от 

деситилетия се извършват проучвания върху разпространението на различни 

респираторни вируси в това число и РСВ, но липсват данни за циркулацията на 

риновирусите в страната. Методите за детекция и изследване на вирусите 

непрекъснато се усъвършенстват, което дава възможност за провеждане на 
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молекулярно-епидемиологични проучвания върху по-голям брой 

респираторни патогени. 

 Настоящият дисертационен труд е посветен на подробния анализ на 

циркулацията и генетичните характеристики на грипните и респираторно-

синцитиалните вируси в България, както и на циркулацията на риновирусите 

през последните грипни сезони.    

 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 Целта на настоящата дисертация е да се проучи разпространението на 

грипните вируси, респираторно-синцитиалния вирус и риновирусите в 

България, тяхното участие при възникване на някои клинично важни 

синдроми, да се извърши антигенен и генетичен анализ на доказаните вируси. 

     За осъществяване на тази цел са поставени следните задачи: 

1. Да се проследи циркулацията на грипните вируси през сезони 

2014/2015 и 2015/2016 г. в България. 

1.1. Да се определят типовете/субтиповете сезонни грипни вируси, 

седмичната динамика в доказването им. 

1.2. Да се проучи участието на грипните вируси при възникване на 

заболявания в различни възрастови групи. 

1.3. Да се проучи участието на грипните вируси при възникване на 

някои клинично важни синдроми. 

2. Да се извърши антигенно характеризиране на доказаните грипни 

вируси. 

3. Да се извърши генетичен анализ на доказаните грипни вируси. 

3.1. Да се извърши филогенетичен анализ на циркулиращите грипни 

вируси и се установи тяхната принадлежност към известните 

генетични групи/субгрупи. 

3.2. Да се проследи еволюцията на гена на хемаглутинина при грипни 

вируси от различни типове/субтипове след пандемията през 

2009/2010 г. в България. 

3.3. Да се извърши анализ на аминокиселинните секвенции на 

циркулиращите грипни вируси; да се проучи наличието на замени на 

аминокиселини в сравнение с ваксиналните вируси, като специално 

внимание се обърне на наличието на замени в антигенните и 

рецептор-свързващите участъци; да се проучат потенциалните 

участъци на гликозилиране в хемаглутинина и невраминидазата. 
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4. Да се проучи чувствителността на доказаните грипни вируси към 

антивирусни препарати. 

5. Да се проследи циркулацията на респираторно-синцитиалния вирус 

през сезони 2014/2015 и 2015/2016 г. в България. 

5.1. Да се определят групите (А/В) на РСВ и седмичната динамика в 

доказването им. 

5.2. Да се проучи участието на РСВ при възникване на заболявания в 

различни възрастови групи и полове. 

5.3. Да се проучи участието на РСВ при възникване на някои клинично 

важни синдроми. 

6. Да се извърши генетичен анализ на доказаните РСВ. 

6.1. Да се извърши филогенетичен анализ на циркулиращите РСВ и се 

установи тяхната принадлежност към известните генотипове. 

6.2. Да се извърши анализ на аминокиселинните секвенции на 

доказаните РСВ; да се проучат потенциалните участъци на 

гликозилиране в протеина G. 

7. Да се проследи циркулацията на риновирусите през сезони 2014/2015 и 

2015/2016 г. в България. 

7.1. Да се проучи участието на риновирусите при възникване на 

заболявания в различни възрастови групи. 

7.2. Да се проучи участието на риновирусите при възникване на някои 

клинично важни синдроми. 

III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

1. Изследвана популация. 

2. Вземане, съхранение и транспортиране на клиничните проби. 

3. Изолация на вирусната РНК. 

4. Доказване на грипни вируси. 

4.1. Real-time RT PCR за детекция и субтипиране на грипни вируси. 

4.2. Real-time RT PCR за отккриване на мутация H275Y. 

4.3. Изолиране на грипни вируси в клетъчни култури. 

4.4. Реакция хемаглутинация (РХА) за определяне на хемаглутинационен 

титър на грипните вируси. 

4.5. Реакция за задръжка на хемаглутинацията (РЗХА) за антигенно 

характерезиране на грипните изолати. 

5. Доказване на РСВ. 

5.1. Real-time RT PCR за доказване на РСВ. 
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5.2. Real-time RT PCR за субтипиране на РСВ. 

5.3. Секвениране на РСВ. 

5.3.1. Конвенционален RT PCR за намножаване на фрагменти за 

секвениране. 

5.3.2. Проверка на получените продукти чрез електрофореза. 

5.3.3. Пречистване на PCR продукти. 

5.3.4. Секвениращ PCR. 

5.3.5. Пречистване на PCR ампликони. 

5.3.6. Секвениране. 

6. Доказване на риновируси 

6.1. Real-time RT PCR за доказване на риновируси. 

7. Филогенетичен анализ. 

8. Анализ на аминокиселинните последователности. 

IV. РЕЗУЛТАТИ 

1. Циркулация на грипни вируси през сезони 2014/2015 и 2015-2016 в 

България. 

1.1. Характеристика на грипните сезони 

  За оценка на грипните епидемии през наблюдаваните сезони са 

използвани данните от сентинелния надзор на грип и остри респираторни 

заболявания в България, получени в резултат на съвместната работа между 

Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ и отдел „Епидемиология 

и надзор на заразните болести“ на НЦЗПБ. През сезони 2014/2015 и 2015/2016 

г. интензивността на грипните епидемии е отчетена като умерена. Броят на 

регистрираните случаи на грип и ОРЗ започва да се повишава  в края на 

съответната година и достига пикови стойности през първите седмици на 

следващата година. 

1.2. Доказване на грипни вируси 

Клиничните проби (носогърлени секрети) от пациенти с 

грипоподобни заболявания (ГПЗ) или остри респираторни заболявания (ОРЗ), 

постъпили от повечето области на страната, са изследвани за доказване, 

типиране и субтипиране на грипни вируси. През сезон 2014/2015 г. са 

изследвани общо 858 проби, а през сезон 2015/2016 г. общо 1127. През сезон 

2014/2015 г. е установена циркулацията на сезонните грипни вируси, като са 

доказани 216 (25%) грипни вируса, от които – 163 (77%) от тип А и 53 (23%) от 
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тип В. Вирусите от тип А са субтипирани като A(H1N1)pdm09 - 21 (14%) и 

A(H3N2) - 142 (63%)(от доказаните грипни вируси). През втория сезон в 318 

(28% от всички изследвани)  от пробите са доказани грипни вируси – 241 (76%) 

от които от тип А и 77 (24%) от тип В. Вирусите от тип А са субтипирани като 210 

(66% от позитивните за грип) са A(H1N1)pdm09 и 31 (10%) A(H3N2). Всички 

доказани вируси от тип В са определени като представители на генетична 

група B/Victoria, за разлика от предходния сезон, когато доказаните вируси от 

тип В са определени като представители на генетична група B/Yamagata 

(Фигура 1). Наблюдава се смяна в доминиращите грипни вируси през двата 

проучвани сезона. 

       

Фигура 1. Брой (%) доказани грипни вируси през сезони 2014/2015 и 2015/2016 г. 

 Грипните вируси засягат лица от всички възрасти, но подтип А(H3N2) 

засяга предимно деца и младежи, а подтип А(H1N1) pdm09 – предимно 

индивиди в средна възраст. Грипни вируси тип B-Yamagata  превалират при 

деца на възраст 5-14 г. и  индивиди в средна възраст, а вирусите B-Victoria  - 

при деца до 14-год. възраст. Таблица 1 и 2 обобщават възрастовото 

разпределение на пациентите с доказани грипни вируси през съответните 

сезони. 

Таблица 1. Разпределение по възраст на пациентите с доказани грипни вируси през сезон 

2014/2015 г. 

Възрастови 

групи (год.) 

Брой 

изследвани 

пациенти 

Брой доказани грипни вируси 

A(H1N1)pdm09 A(H3N2) Тип В Общо 

0-4 213 9 (4,2%) 25 (11,7%) 3 (1,4%) 37 (17,4%) 

5-14 232 10 (4,3%) 60 (25,9%) 19 (8,2%) 89 (38,4%) 

15-29 109 2 (1,8%) 25 (22,9%) 3 (2,8%) 30 (27,5%) 

30-64 201 9 (4,5%) 19 (9,4%) 24 (11,9%) 52 (25,9%) 

≥65 83 1 (1,2%) 10 (12%) 4 (4,8%) 15 (18,1%) 

Без данни 19 - 3 - 3 

A(H1N1)p

dm09

21 (14%)

Тип В

53 (23%)
A(H3N2)

142 (63%)

Сезон 2014/2015 

216 (25%) доказани грипни вируси

A(H1N1)p

dm09

210 (66%)

Тип В

77 (24%)

A(H3N2)

31 (10%)

Сезон 2015/2016

318 (28%) доказани грипни вируси
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Таблица 2. Разпределение по възраст на пациентите с доказани грипни вируси през сезон 

2015/2016 г. 

Възрастови 

групи 

Брой 

изследвани 

пациенти 

Брой доказани грипни вируси 

A(H1N1)pdm09 A(H3N2) Тип В Общо 

0-4 367 76 (20.7%) 11 (3%) 15 (4.1%) 102 (27.8%) 

5-14 233 32 (13.7%) 9 (3.9%) 32 (13.7%) 73 (31.3%) 

15-29 131 20 (15.3%) 4 (3.1%) 9 (6.9%) 33 (25.2%) 

30-64 286 65 (22.7%) 4 (1.4%) 14 (5%) 83 (29.0%) 

≥65 72 14 (19.4) 2 (2.8%) 2 (2.8%) 18 (25%) 

Без данни 38 3 1 5 9 

 

В случаите на уточнена работна диагноза, грипни вируси са доказани при 

пациенти с ларингофарингит/ ларинготрахеит, бронхиолит, пневмония, 

екзацербация на ХОББ, оток на мозъка, менингит, енцефалопатия, енцефалит, 

ГПЗ+гастроентерит. Данните за клиничната диагноза са получени от 

изпращащите клиницисти. В Таблица 3 е показано разпределението на 

доказаните случаи на грипни заболявания според клиничната диагноза на 

изследваните пациенти като данните за сезон 2015/2016 г. са показани в 

червен цвят. В значителен процент от случаите грипната инфекция се 

усложнява с грипна пневмония (14% през сезон 2014/2015 г. и 31% през сезон 

2015/2016 г.). 
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Таблица 3. Доказване на грипни вируси при пациенти с различни клинични диагнози през 

сезон 2014/2015 г. и 2015/2016 г. 

Клинични диагнози/ 

синдроми 

Брой 

изследвани 

пациенти 

 

Брой доказани грипни вируси 

  A(H1N1)pdm09 A(H3N2) Тип В 

Ларингофарингит/ 

ларинготрахеит 

16 

45 

4 

13 

3 

1 

- 

4 

Бронхит 5 

10 

- 

2 

- 

1 

- 

- 

Бронхиолит 11 

53 

1 

9 

- 

- 

1 

2 

Пневмония 103 

190 

1 (1%) 

45 (23,7%) 

9 (9%) 

3 (1,6%) 

4 (4%) 

10 (5,3%) 

Обостряне на ХОББ 4 

3 

- 

- 

2 

- 

- 

1 

Обостряне на астма 2 

10 

- 

2 

- 

- 

- 

2 

Миокардит/перикардит  3 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Оток на мозъка 55 

34 

1 

9 

6 

- 

5 

4 

Менингит 15 

11 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

Енцефалопатия 61 

44 

4 

5 

7 

1 

7 

5 

Енцефалит/ 

менингоенцефалит 

20 

24 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

ГПЗ/ ОРЗ 

+ гастроентерит (ГЕ) 

26 

19 

- 

5 

- 

- 

1 

- 

ГПЗ/ ОРЗ 

без уточнение на 

диагнозата 

536 

670 

19 (4%) 

116 (17,3%) 

115 (21%) 

25 (3,7%) 

34 (6%) 

48 (7,2%) 

Смъртни случаи 0 

8 

- 

2 

- 

- 

- 

2 

 

1.3. Грипни вируси A(H1N1)pdm09 

1.3.1. Антигенна характеристика на грипни вируси A(H1N1)pdm09 

 От клиничните проби, показали положителен резултат за грипни вируси 

от субтип A(H1N1)pdm09 в Real-time RT-PCR през изследвания период, са 

подбрани 20 от сезон 2014/2015 и 114 от сезон 2015/2016 със стойности на 

Ct<27. Тези проби са инокулирани в клетъчна линия MDCK-SIAT1. За да се 

избегне появата на адаптивни мутации в процеса на вирусното размножаване 

в клетъчната култура, всички проби преминават само по два пасажа. При 
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пробите, при които е наблюдаван отчетлив цитопатичен ефект (ЦПЕ) при 1-ви 

или 2-ри пасаж, е извършена реакция на хемаглутинация и е определен 

хемаглутинационният титър на получените изолати. Чрез РЗХА е установено, че 

всички изолати от субтип A(H1N1)pdm09  са антигенно близки с ваксиналния 

вирус A/California/7/2009. Титрите на серума, получен срещу ваксиналния 

вирус, са еднакви по отношение на изследваните вируси и на хомоложния 

вирус. По-детайлно антигенно охарактерезиране е извършено в центровете по 

грипа в Атланта и Лондон спрямо панел от референтни вируси и 

съответстващите им антисеруми за общо 60 вирусни изолата субтип 

A(H1N1)pdm09 от двата изследвани сезона. Данните са представени в таблица 

4. Български щамове А(H1N1) pdm09  се разпознават от антисерум, получен 

срещу ваксиналния щам A/California/7/2009, с по-малко от два пъти редукция 

на хемаглутинационния титър в сравнения с хомоложния титър, което говори 

за антигенно родство. 
Таблица 4. Антигенен анализ на  грипни вируси подтип A(H1N1)pdm09, доказани през сезон 

2015/2016 г. 

Референтни A(H1N1)pdm09 

вируси 

Г
е

н
. 

гр
у

п
а

 

Пасажи 
Б

р
. 

и
з
о

л
. 

Редукция в ХА титър в 

сравнение с хомоложния 

титър 

≤ 2 кр. 4-кр. ≥ 8-кр. 

A/California/7/2009 1 Е3/Е2 60 60 - - 

A/Bayern/69/2009 1 MDCK5/MDCK1 60 55 5 - 

A/Lviv/N6/2009 1 MDCK4/SIAT1/MDCK3 60 7 41 12 

A/Christchurch/16/2010 4 E1/E3 60 - 4 55 

A/Astrakhan/1/2011 5 MDCK1/MDCK5 60 60 - - 

A/St. Petersburg/27/2011 6 E1/E4 60 60 - - 

A/St. Petersburg/100/2011 7 E1/E4 60 60 - - 

A/Hong Kong/5659/2012 6А MDCK4/MDCK2 60 60 - - 

A/South Africa/3626/2013 6В E1/E3 60 60 - - 

A/Slovenia/2903/2015 6В.1 E4/E1 57 56 1 - 

A/Israel/Q-504/2015 6В.2 C1/MDCK2 57 51 5 - 

1.3.2. Генетична характеристика на грипни вируси A(H1N1)pdm09 

1.3.2.1. Филогенетичен анализ на гените на хемаглутинина на грипни вируси 

A(H1N1)pdm09 доказани през сезон 2014/2015 г. 

 Секвенирането на гените на хемаглутинина и невраминидазата на 

представителни грипни вируси, изолирани у нас, е извършено в Световния 

колабориращ център по грипа в Лондон. Българските изолати са оградени и 

както е видно от дендрограмата на Фигура 2 се отнасят към субгрупа 6В, която 

е най-разпространена в Европа и света през този сезон. 
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Фигура 2. Филогенетично дърво, конструирано на базата на гена НА при грипни вируси 

A(H1N1)pdm09, доказани през сезон 2014/2015 г. 

1.3.2.2. Филогенетичен анализ на гените на хемаглутинина на грипни 

вируси A(H1N1)pdm09 доказани през сезон 2015/2016 г. 



12 

 

През втория изследван сезон са изолирани по-голям брой вируси 

A(H1N1)pdm09, тъй като този подтип доминира. От Фиг. 3 се вижда, че 

българските вируси се отнасят към генетична субгрупа 6В.1 и са групирани 

заедно с референтния вирус A/Slovenia/2903/2015 

 
Фигура 3. Филогенетично дърво, построено на базата на НА гена на грипни вируси  

A(H1N1)pdm09, доказани в България през сезон 2015/2016 г. 
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1.3.2.3. Анализ на аминокиселинните промени в хемаглутинина (НА) и 

невраминидазата (NА) на грипни вируси A(H1N1)pdm09. 

 Аминокиселинният състав на хемаглутинина и невраминидазата на 

доказаните у нас грипни вируси тип A(H1N1)pdm09 през двата изследвани 

сезона е сравнен с ваксиналните и други референти щамове, представители на 

съответните генетични групи. Установени са замествания в редица позиции, 

някои от които дефинират съответните генетични групи и се срещат и при 

други вируси, доказани в други страни, но някои са характерни само за 

българските изолати. Идентифицирани  са замени, попадащи в антигенни 

участъци на хемаглутинина. При нито един от българските изолати от подтип 

A(H1N1)pdm09 не е открит полиморфизмът D222G/N/E (D239G/N/E при 

номериране с включване на сигналния пептид), асоцииран в редица 

проучвания с тежко протичане на заболяването или със смъртен изход. 

Данните за аминокиселинните замествания в състава на хемаглутинина и 

невраминидазата на всички изследвани вируси са показани в обобщена 

таблица 5. Замените в антигенните участъци са представени в оранжев цвят. 

 При вирусите, доказани през сезон 2014/2015 г., са установени 7 

потенциални участъка на гликозилиране в състава на хемаглутинина в 

позиции: 10, 23, 87, 276, 287, 481, 540 и 8 потенциални участъка на 

гликозилиране в състава на невраминидазата в позиции: 42, 50, 58, 63, 68, 88, 

146, 235 и загуба на потенциален участък на гликозилиране в позиция 386. При 

вирусите от втория изследван сезон се наблюдава допълнително място за 

гликозилиране в позиция 162 в молекулата на хемаглутинина, което попада в 

антигенен участък Sa. Не се наблюдава промяна в участъците за потенциално 

N-гликозилиране в състава на невраминидазата при вирусите от сезон 

2015/2016, както и при тези от предходния сезон, но има отпадане на 

потенциален участък на гликозилиране в позиция 386 в сравнение с 

ваксиналния вирус. 

1.3.2.4. Генетична характеристика на гени за вътрешни протеини на 

българските вируси от субптип A(H1N1)pdm09, доказани през сезон 

2015/2016.  

 Обикновено обект на молекулярен надзор от страна на СЗО са 

повърхностните гликопротеини на грипните вируси и по-малко внимание се 

обръща на еволюционните промени във вътрешните гени. С развитието на 

секвенционните методи обаче тенденцията е и те да бъдат под постоянен 

мониторинг. При няколко от доказаните у нас грипни вируси от субтип 

A(H1N1)pdm09 е извършено успешно секвениране на гени на вътрешните 
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вирусни протеини в центровете по грипа в Лондон (WHO-CC, London) и 

Атланта.  
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 Открити са замени във всички анализирани вирусни протеини (Таблица 

6). Част от тези замени се свързват с адаптация към циркулация в човешката 

популация на вируси, съдържащи гени с птичи произход. Други мутации се 

срещат с повишена честота през последните години, макар и функционалното 

им значение все още да не е изяснено. Всички изследвани вируси, също както 

и ваксиналният, съдържат в позиция 31 на протеина М2 аминокиселината 

аспаргин, което се смята за един от най-характерните маркери на 

резистентността към адамантани. 

 
Таблица 6. Аминокиселинни замени във вътрешните протеини на грипни вируси A(H1N1)pdm09, 

доказани през сезон 2015/2016 г. 

Aминокиселинни замени във вътрешните протеини 

M1 M2 NP NS1 NEP/NS2 PB2 PB1 PA 

V80I D21G A22T D2E D2E R54K G154D V100I 

M192V R12K V100I E55K N29S M66I I397M P224S 

Q208K  M105T L90I T48A D195N I435T N321K 

K230R  L256I E125D M83I R293K  I330V 

  S498N K131E  R299K  R362K 

   N205S  V344M   

     I354L   

     S453T   

     V731I   

*Червен цвят – мутации, доказвани с повишена честота през последните години  

1.3.2.5. Еволюция на гена НА при грипни вируси A(H1N1)pdm09 от 

пандемията 2009/2010 г. до сезон 2015/2016 г. 

 През 6-те сезона от своето възникване грипните вируси от подтип 

A(H1N1)pdm09 претърпяват значителни генетични промени, достатъчни, за да 

се обособят осем генетични групи и няколко подгрупи. За проследяване на 

еволюцията на гена НА при грипни вируси A(H1N1)pdm09, циркулиращи в 

България, са подбрани 32 български секвенции от 6-те пост-пандемични 

сезона (2009/2010 – 2015/2016г.), депозирани в web-платформата GISAID. 

Построено е филогенетично дърво, в което е включен ваксиналният вирус 

A/California/7/2009 и референтни вируси – представители на генетичните групи 

1-7, както и секвенции на вируси, циркулиращи през същите периоди от време 

в други страни на Европа. От дендрограмата е видна промяната в 

циркулацията на различните генетични групи. Така например българските 
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секвенции от сезон 2009/2010 са генетично близки с ваксиналния вирус 

A/California/7/2009 (генетична група 1); вирусите от сезон 2010/2011 г. се 

отнасят към генетична група 6. Изолираните през сезон 2012/2013 вируси се 

групират заедно с вируси от субгрупа 6С. Вирусите от сезони 2013/2014 и 

2014/2015 попадат в геногрупа 6В, а вирусите от сезон 2015/2016  

принадлежат към новата подгрупа – 6В.1.  

 
Фигура 4. Филогенетично дърво, конструирано на базата на НА гените при грипни вируси 

A(H1N1)pdm09, модел HKY+G 

 A/Madrid/120/2014
 A/Burgos/11/2014
 A/Macedonia/AA111/2014

 A/Poland/2174/2014
 A/Bulgaria/456/2015

 A/Bulgaria/377/2015
 A/Bulgaria/431/2015

 A/Cypros/F94/2014
 A/Milano/112/2014

 A/Bulgaria/750/2014
 A/Israel/33/2014

 A/Roma/10/2014
 A/Bulgaria/435/2014
 A/Bulgaria/217/2014

 A/Bulgaria/475/2014
 A/Bulgaria/121/2014
 A/Perugia/28/2014

 A/Bulgaria/824/2014
 A/Bulgaria/726/2014
 A/Bulgaria/1042/2013

 A/Bulgaria/010/2016
 A/Bulgaria/758/2015
 A/Bulgaria/013/2016

 A/Bulgaria/031/2016
 A/Slovenia/2903/2015

6B.1

 A/Milano/69/2014
 A/Bulgaria/513/2014

 A/Bulgaria/793/2014
 A/Bulgaria/775/2014
 A/Bulgaria/797/2014

 A/Bulgaria/837/2014
 A/Bulgaria/942/2014
 A/Bulgaria/812/2014

 A/Poland/1485/2014
 A/South Africa/3626/2013

 A/Georgia/622/2014
 A/Bulgaria/047/2014
 A/Bulgaria/042/2014

6B

 A/Bulgaria/611/2013
 A/Skopje/MA54/2013
 A/Tetovo-HD23/2013
 A/Ohrid/SG16/2013
 A/Luxembourg/80/2013
 A/Tunisia/159/2013
 A/Bulgaria/364/2013

 A/Lisboa PT/137/2013
 A/England/353/2013

 A/Bulgaria/277/2013
 A/Nablus/23/2012

 A/St Petersburg/11/2013
 A/Bulgaria/494/2013

 A/Slovenia/941/2013

6C

 A/Hong Kong/5659/2012
 A/Ukraine/3/2013 6A

 A/St Petersburg/27/2011
6 A/Bulgaria/112/2011

 A/Bulgaria/64/2011
 A/England/350/2013

 A/St Petersburg/100/2011
 A/Texas/02/2012

 A/Stockholm/27/2011
7

 A/Stockholm/35/2011
 A/Astrakhan/1/2011 5

 A/Thessaloniki/1099/2011
 A/Christchurch/16/2010 4

 A/Bulgaria/34/2010
 A/Bulgaria/33/2010

 A/Bulgaria/340/2009
 A/Hong Kong/3960/2011
 A/Czech Republic/32/2011 2

 A/Hong Kong/3934/2011
 A/Iseland/59/2011 3

 A/Bulgaria/1642/2009
 A/Bulgaria/1323/2009

 A/Bulgaria/35/2010
 A/Bulgaria/1369/2009 1

 A/California/7/2009

99

100

87
100

99

98

98

89

70

89

87

94

90

97

76

87

98

0.002
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 Аминокиселинните замени, открити в молекулите на НА и NA в 32 

български изолата от субтип A(H1N1)pdm09 за 6-те постпандемични сезона са 

сравнени с аминокиселинната последователност на ваксиналния вирус 

A/California/7/2009. Наблюдават се замени в позиции, характерни за 

групата/субгрупата, освен тях при някои български секвенции се съдържат и 

индивидуални замени. Еволюционните изследвания на вируси от подтип 

A(H1N1) показват, че с течение на времето броят на местата за 

присъединяване на захаридни остатъци в НА се е повишил, докато в NA 

техният брой е относително стабилен (Sun и съавт., 2013; Igarashi и съавт., 

2010; Job и съавт., 2013).  В сравнение с пандемичните вируси A(H1N1) от 1918 

г., които притежават 5 потенциални участъка на гликозилиране в НА и 7 при 

NA, при съвременните представители на генетичната група 6В.1 се наблюдават 

8 участъка при НА и 8 при NA. Въпреки описаните промени, попадащи във 

функционално важни участъци на НА и NA, няма данни за настъпващ антигенен 

дрифт при вирусите A(H1N1)pdm09, циркулиращи в България през изследвания 

период, и те остават антигенно близки с ваксиналния вирус A/California/7/2009. 

1.3.3. Определяне на чувствителността на доказаните грипни вируси субтип 

A(H1N1)pdm09 към невраминидазни инхибитори. 

1.3.3.1. Изследване на пандемичните грипни вируси A(H1N1)pdm09 за 

откриване на мутацията H275Y, отговорна за резистентност към oseltamivir. 

 Всички 21 грипни вируса от субтип A(H1N1)pdm09, доказани през сезон 

2014/2015 г. и 210 грипни вируса от същия субтип, доказани през сезон 

2015/2016 г., са изследвани чрез Real Time RT-PCR за откриване на мутацията 

H275Y, отговорна за клинична резистентност към oseltamivir. При нито един от 

доказаните в лабораторията „Грип и ОРЗ“  грипни вируси от субтип 

A(H1N1)pdm09 през двата епидемични сезона от 2014 до 2016 тази мутация не 

е открита. 

 1.3.3.2. Изследване на български грипни изолати от тип A(H1N1)pdm09 

чрез фенотипен тест (MUNANA). 

 Изследването на чувствителността на грипните вируси към 

невраминидазните инхибитори  oseltamivir и zanamivir чрез фенотипен 

MUNANA тест е извършено в WHO-CC, Лондон. Данните за всички изследвани 

грипни вируси са обобщени в обединена Таблица 7. Изследваните вируси 

показват нормална инхибиция (чувствителност) към посочените 

невраминидазни инхибитори. 
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Таблица 7. Стойности на IC50 на невраминидазните инхибитори по отношение на грипните 

вируси. 

Вируси 

Стойности на IC50 на невраминидазните инхибитори 

oseltamivir zanamivir 

Бро

й  

Средна 

IC50± SD, 

(nM) 

Min 

IC50 

(nM) 

Max 

IC50 

(nM) 

Брой 

анализиран

и изолати 

Средна 

IC50± SD, 

(nM) 

Min 

IC50 

(nM

) 

Max 

IC50 

(nM

) 

A(H1N1)pdm0

9 2014/2015 
4 1.27±0.17 1.05 1.42 4 

0.545±0.2

6 
0.32 0.86 

A(H1N1)pdm0

9 2015/2016 
57 1.40±0.62 0.62 3.82 57 

0.568±0.1

7 
0.33 1.21 

A(H3N2) 

2014/2015 
29 0.93±0.73 0.29 3.08 29 0.55±0.35 0.24 1.5 

A(H3N2) 

2015/2016 
3 0.31±0.02 0.29 0.32 3 0.30±0.05 0.25 0.33 

Tип B - 

Yamagata 
5 31.3±3.81 

24.6

6 

35.2

8 
5 3.05±1.57 1.66 3.15 

Tип B - Victoria 19 
31.69±13.5

2 

20.7

3 

77.5

4 
19 4.72±1.52 1.91 9.28 

1.3.3.3. Молекулярен анализ на невраминидазата – откриване на мутации, 

отговорни за резистентност към невраминидазните инхибитори 

 Освен мутацията H275Y съществуват и други мутации в гена NA на 

вируси от субтип A(H1N1)pdm09, които водят до понижена чувствителност или 

резистентност към невраминидазни инхибитори: S105N, E119G/V, D199G, 

I223K/R/V, S247N, N295S (Hurt, 2014; McKimm-Breschkin и съавт., 2003; Gubareva 

и съавт., 2001; Yen и съавт., 2005). В настоящия дисертационен труд е 

проследено наличието или отсъствието на тези мутации в българските 

секвенции на NA при вируси от субтип A(H1N1)pdm09 депозирани в GISAID. 

Като база за сравнение са използвани секвенциите на чувствителния вирус 

A/Denmark/524/2009 и на вируси, при които е доказана понижена 

чувствителност към невраминидазните инхибитори. Нито един от българските 

вируси от субтип A(H1N1)pdm09, както и чувствителният вирус 

A/Denmark/524/2009, не съдържат указаните мутации. Шест български щама 

съдържат в позиция 119 аминокиселинна замяна E119N, но не E119V, която 

води до резистентност. Това предполага, че въпреки наличието на различни 

аминокиселинни замени в състава на NA, вирусите, циркулиращи в България 
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през двата наблюдавани епидемични сезона, запазват своята чувствителност 

към невраминидазните инхибитори. 

 

1.4. Грипни вируси A(H3N2) 

1.4.1. Антигенна характеристика на грипни вируси A(H3N2) 

 Антигенното характеризиране на вируси от подтип A(H3N2) е 

затруднено поради вариабилната аглутинация на пуешки, морско-свински или 

човешки еритроцити. През изследваните два сезона от клиничните материали 

(носогърлени секрети), които са дали положителен резултат в Real-time RT-PCR 

за грипни вируси субтип А(Н3N2) (Сt<27), са подбрани 74 от сезон 2014/2015 г., 

когато този вирусен подтип доминира, и 14 от сезон 2015/2016 г. Тези проби са 

инокулирани върху клетъчна линия MDCK-SIAT1. При 32 от 74-те проби през 

първия сезон е наблюдаван отчетлив ЦПЕ в първия или втория пасаж. При 

хемаглутиниращата реакция, извършена с морско-свински еритроцити, 26 от 

изолатите дават отрицателен резултат. При останалите изолати отчетеният 

хемаглутинационен титър е твърде нисък (1:2 или 1:4). През втория сезон 

успешно изолирани са 4 от 14-те вируса А(H3N2),  които не показват 

хемаглутинираща активност. Реакцията на задръжка на хемаглутинацията 

(РЗХА) не може да се използва за антигенното характеризиране на всички тези 

изолати.  

1.4.2. Генетична характеристика на грипни вируси A(H3N2). 

1.4.2.1. Филогенетичен анализ на гените на хемаглутинина (НА) на грипни 

вируси A(H3N2), доказани през сезон 2014/2015 г. 

 Секвенирането на гените на хемаглутинина и невраминидазата на 

представителни грипни вируси от субптип А(Н3N2), изолирани у нас, е 

извършено в Световния колабориращ център по грипа в Лондон (Фигура 5). 

Гените на хемаглутинина на тези вируси попадат в генетична група 3С. Групата 

има три субклейда – 3С.1, 3С.2 и 3С.3, последните два от които са по-нататък 

разделени на субклейдове, означени като 3С.2а, 3С.3а и 3С.3b. Подобно на 

вирусите А(H3N2) в целия свят (WHO, 2015; Broberg, et al., 2015), българските 

изолати от 2014/2015 г.  се отнасят предимно към нововъзникналите 

субклейдове 3С.2а (13 щама), 3С.3 (1 щам) и 3С.3b (1 щам). Няма нито един 

български вирус, който да попада в субклейд 3С.1, към който принадлежи 

вирус A/Texas/50/2012 (ваксинален вирус през сезон 2014/2015 г.), както и в 

субклейд 3С.3а, към който принадлежи вирус A/Switzerland/9715293/2013 

(ваксинален вирус през сезон 2015/2016 г.). Наблюдаваната филогенетична 

дистанция между циркулиращите вируси A(H3N2) и ваксиналните щамове 
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предоставя доказателство за значителни генетични промени, протичащи при 

грипни вируси A(H3N2) през сезон 2014/2015 г.  

 
Фигура 5. Филогенетично дърво, конструирано на базата на НА гена при грипни 

вируси от субтип A(H3N2), доказани през сезон 2014/2015 г. 
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1.4.2.2. Филогенетичен анализ на гените на хемаглутинина (НА) на грипни 

вируси A(H3N2), доказани през сезон 2015/2016 г. 

 През сезон 2015/2016 г. са изолирани много по-малък брой грипни 
вируси от подтип A(H3N2), поради това, че през този сезон доминира друг 
подтип. Българските изолати се отнасят към субклейд 3С.2а (Фиг.6), който 
остава превалиращ и през този епидемичен сезон.  

 
Фигура 6. Филогенетично дърво, конструирано на базата на НА гена при грипни 

вируси от субтип A(H3N2), доказани през сезон 2015/2016 г. 
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1.4.2.3. Анализ на аминокиселинните промени в хемаглутинина и 

невраминидазата на грипни вируси A(H3N2). 

 Анализирани са аминокиселинните замени в молекулите на 

хемаглутинина и невраминидазата на вирусите от подтип A(H3N2) в сравнение 

с ваксинални и референтни щамове. Установени са замествания в редица 

позиции, някои от които дефинират съответните генетични групи и се срещат и 

при вируси, доказани в други страни, но някои са характерни само за 

българските изолати (Таблица 5). Повечето аминокиселинни промени 

наблюдавани при вирусите от подтип A(H3N2) през сезон 2014/2015 г. попадат 

в антигенни участъци, т.е. налице са доказателства за протичане на антигенен 

дрифт и циркулацията на дрифт варианти на тези вируси. Сходството в 

аминокиселинния състав на българските вируси от сезон 2015/2016 г., 

попадащи в субклейд 3С.2а, спрямо ваксиналния вирус за същия сезон 

(генетична група 3C.3a) възлиза на около 97.5%. Спрямо него са установени 

вариации в 9 позиции на НА1 и три в НА2. 

 Установени са 13 потенциални участъка на гликозилиране в състава на 

НА на вирусите от  двата изследвани сезона, в позиции: 8, 22, 38, 45, 63, 122 

(липсва при вирус A/Bulgaria/421/2015, който се отнася към генетичен 

субклейд 3С.3b), 126 (липсва при вируси A/Bulgaria/421/2015 и 

A/Bulgaria/038/2015), 133, 144 (наблюдава се само при вируси 

A/Bulgaria/421/2015 и A/Bulgaria/038/2015), 165, 246, 285 и 483. Всички 

участъци на гликозилиране се намират в НА1, само един е разположен в НА2. 

Генетичният субклейд 3С.3 се различава от преобладаващия 3С.2а по 

отношение на антигенния участък В в НА.  Представителите на генетичния 

клейд 3С.2а съдържат допълнително място на гликозилиране, поради 

промяната K160T, попадащо именно в този участък. Добавянето на нов участък 

на гликозилиране в състава на антигенния участък може да има значителна 

роля за антигенността и достъпа на антителата до този участък на 

хемаглутинина. Израз на това явление е променената способност за 

аглутиниране на червени кръвни клетки наблюдавана при повечето вируси 

3С.2а.  

 Открити са замени в 18 позиции в състава на невраминидазата на 

грипни вируси подтип A(H3N2) доказани у нас през сезон 2014/2015. 

Възможното функционално значение на наблюдаваните мутации все още не е 

изяснено, но трябва да се спомене, че замяната H150R попада в извивка, която 

е част от каталичния център на ензима и e известно, че влияе върху ензимната 

активност на NA (Wu и съавт., 2013). От друга страна E221D се намира в близост 
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до активния център на ензима, което може да има отношение към антигенните 

свойства на невраминидазата (Munoz и Deem, 2005). Аминокиселинните 

замени, идентифицирани в българските вируси от сезон 2015/2016 г., са много 

сходни с тези при вируси от сезон 2014/2015 г., принадлежащи към същия 

субклейд 3C.2a. 

 Установени са 8 потенциални участъка на гликозилиране в състава на NA 

в позиции: 61, 70, 86, 146, 200, 234, 229 (липсва при вируси 

A/Bulgaria/241/2015, A/Bulgaria/252/2015, A/Bulgaria/253/2015, 

A/Bulgaria/490/2015 и A/Bulgaria/243/2015), 245 (само при вирус 

A/Bulgaria/353/2015) и 367. Всички участъци на гликозилиране са 

консервативни без промяна на аминокиселини в тях. Участъците 146 и 367 

попадат в близост до активния център на ензима и може да имат потенциално 

значение за неговата активност (Fang и съавт., 2014). В сравнение с вирусите от 

същата генетична група, доказани в предходния сезон, при вирусите от сезон 

2015/2016 е възникнал нов участък на гликозилиране в позиции 245-247. 

 

1.4.2.4.Еволюция на гена за НА при грипни вируси A(H3N2), доказани в 

периода от сезон 2011/2012 до сезон 2015/2016 г. 

 С цел проследяване на еволюцията на грипните вируси A(H3N2) от сезон 

2011/2012 до сезон 2015/2016 г. са подбрани 41 български секвенции, 

депозирани в web платформата GISAID. Построено е филогенетично дърво, в 

което са включени ваксиналните вируси A/Texas/50/2012 (сезони 2012/2013 и 

2013/2014г.), A/Switzerland/9715293/2013 (сезон 2015/2016 г.) и A/Hong 

Kong/4801/2014 (сезон 2016/2017 г.), референтни вируси – представители на 

различни генетични клейдове/субклейдове (представени са удебелен шрифт), 

както и вируси, циркулиращи в същите периоди от време в други страни на 

Европа (Фигура 7). От дендрограмата се вижда, че десет български вируса от 

сезон 2011/2012 се групират заедно с вируси от генетичен клейд 6, а два 

вируса от същия сезон попадат в субклейд 3А. Двата вируса от сезон 2012/2013 

г. се отнасят към субклейд 3С.3. Осем вируса от сезон 2013/2014 попадат в 

субклейд 3С.3, а един вирус – в субклейд 3С.2. Вирусите от сезон 2014/2015 г. 

принадлежат към 3 генетични субклейда – 3C.2a (13 щама), 3C.3 (1 щам) 3C.3b 

(1 щам). Трите вируса от сезон 2015/2016 г. попадат в субклейд 3C.2a. На 

фигурата ясно може да се проследи възникването и оформянето на новите 

субклейдове. 
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Фигура 7. Филогенетично дърво, конструирано на основата на гена НА при грипни 

вируси A(H3N2). Използван е статистически метод Maximum Likelihood; 

модел/метод на субституции Hasegawa-Kishino-Yano (HKY+G); филогенетичен тест - 

Bootstrap метод (1000 репликации). 

 A/Bulgaria/920/2016
 A/Bulgaria/819/2016
 A/Bulgaria/696/2016

 A/Hong Kong/7127/2014
 A/Bulgaria/353/2015

 A/Parma/234/2015
 A/Bulgaria/477/2015

 A/Bulgaria/314/2015
 A/Bulgaria/262/2015

 A/Italy/FVG-84/2015
 A/Greece/1/2014

 A/Bulgaria/482/2015
 A/Bulgaria/402/2015

 A/Serbia/NS1261/2015
 A/Bulgaria/211/2015

 A/Bulgaria/363/2015
 A/Bulgaria/490/2015

 A/Bulgaria/241/2015
 A/Bulgaria/252/2015
 A/Bulgaria/243/2015
 A/Bulgaria/253/2015

 A/Hong Kong/5738/2014
 A/Hong Kong/4801/2014

3C.2a

 A/Bulgaria/283/2014
 A/Hong Kong/146/2013

3C.2

 A/Georgia/342/2015
 A/Serbia/NS1107/2015

 A/Netherlands/525/2014
 A/Bucuresti/17947/2015
 A/Bulgaria/421/2015

3C.3b

 A/Bulgaria/40/2014
 A/Poland/160/2014
 A/Bulgaria/147/2014

 A/Bulgaria/652/2014
 A/Bulgaria/827/2014
 A/Bulgaria/845/2014

 A/Bulgaria/800/2014
 A/Bulgaria/127/2014

 A/Bulgaria/270/2013
 A/Athens/GR14/2013

 A/Switzerland/9884248/2014
 A/Bulgaria/725/2014

 A/Ireland/00367/2013
 A/Switzerland/9715293/2013
 A/Stockholm/6/2014 3C.3a

 A/South Africa/4655/2013
 A/Tulkarem/83/2013

 A/Bulgaria/253/2013
 A/Samara/73/2013

 A/Valladolid/205/2015
 A/Bulgaria/038/2015

3C.3

 A/Norway/1789/2011
3C.1 A/Texas/50/2012

 A/Berlin/93/2011

3C

 A/Victoria/361/2011
 A/England/259/2011

 A/Athens/GR112/2012 3B

 A/Stockholm/18/2011
 A/Bulgaria/40/2012

 A/Bulgaria/42/2012
3A

 A/Victoria/208/2009
 A/Alabama/04/2011

 A/Johanesburg/3495/2012 7

 A/Bulgaria/314/2012
 A/Bulgaria/313/2012
 A/Bulgaria/312/2012
 A/Bulgaria/311/2012
 A/Bulgaria/280/2012
 A/Bulgaria/182/2012

 A/Stockholm/979/2012
 A/Lisboa/SU91/2012

 A/Iowa/19/2010
 A/Bulgaria/43/2012
 A/Bulgaria/41/2012

 A/Bulgaria/218/2012
 A/Bulgaria/217/2012

6

5 A/Israel/20/2013
5 A/Alabama/05/2010

2 A/Israel/1/2011
1 A/Norway/1186/2011

 A/Perth/16/2009

84

99

85

98

86

100

89

95
100

100

85

99

79

97

75

94

71

99

85

99

96

75

90

98

86

78

87

70

84

98

94

91

98

96

94

88

82

0.002
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1.5. Грипни вируси тип В. 

1.5.1. Антигенна характеристика на грипни вируси тип В. 

 От положителните за грипен вирус тип В проби през сезон 2014/2015 в 

изследване чрез Real-time RT-PCR са подбрани 27 със стойности на Ct<27. Тези 

проби са инокулирани в клетъчнана линия MDCK-SIAT1. При 7 от пробите е 

наблюдаван отчетлив ЦПЕ в първия или втория пасаж. Това е потвърдено с 

реакция на хемаглутинация, в която са използвани еритроцити от морски 

свинчета. Определен е и хемаглутиниращият титър. Чрез РЗХА е установено, че 

всички изолати са от линия B/Yamagata и са антигенно различни от включения 

във ваксината за сезон 2014/2015 г. вирус - B/Massachusetts/02/2012, 

размножен в кокоши ембриони (8 пъти редукция в титрите в сравнение с 

титъра спрямо хомоложния вирус). От друга страна обаче са антигенно близки 

с ваксиналния вирус B/Phuket/3073/2013, препоръчан за следващия 

епидемичен сезон 2015/2016 г. Наблюденията ни са потвърдени от 

проведеното в WHO-CC Лондон разширено изследване на пет от българските 

изолати, включващо панел от референтни щамове и техните съответстващи 

антисеруми. 

 Доказаните у нас грипни вируси от тип В през сезон 2015/2016 

принадлежат към  другата генетичната линия Victoria и се разпознават слабо от 

антисеруми, получени срещу ваксиналния вирус B/Brisbane/60/2008, както и 

срещу референтните вируси, размножени в кокоши ембриони, но показват 

антигенна близост с референтните вируси размножени в клетъчни култури, 

което показва бързото натрупване на адаптивни промени в хода на 

култивирането в кокоши ембриони. 

1.5.2. Генетична характеристика на грипни вируси тип В (В-Yamagata), 

доказани през сезон 2014/2015 г. 

1.5.2.1 Филогенетичен анализ на гените на хемаглутинина. 

 Всички грипни вируси от тип В, доказани в България през сезон 

2014/2015 г. са определени като принадлежащи към генетичната линия В-

Yamagata. Гените на хемаглутинина и невраминидазата на 5 грипни вируса 

B/Yamagata, изолирани в клетъчната култура MDCK-SIAT1, са секвенирани в 

WHO-CC-Лондон. На базата на гена НА при грипни вируси от тип В 

(B/Yamagata), доказани през сезон 2014/2015 г. е построено филогенетично 

дърво (фигура 8). В него са включени ваксиналните вируси, препоръчани като 

компонент във ваксините за сезон 2014/2015 - B/Massachusetts/02/2012 и за 

сезон 2015/2016 г. - B/Phuket/3073/2013.  
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Фигура 8. Филогенетично дърво, конструирано на базата на НА гена при грипни 

вируси тип В (B/Yamagata), доказани през сезон 2014/2015 г. 
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 От дървото се вижда, че и 5-те български изолата от тип В (B/Yamagata) 

се отнасят към генетичен клейд 3, който доминира през този сезон. 

Представителният щам на този генетичен клейд е B/Phuket/3073/2013 - 

ваксинален вирус, препоръчан за следващия грипен сезон 2015/2016 г., докато 

актуалният за сезон 2014/2015 г. ваксинален вирус B/Massachusetts/02/2012 се 

отнася към клейд 2. 

1.5.2.2 Анализ на аминокиселинните промени в хемаглутинина и 

невраминидазата на грипни вируси тип В (B-Yamagata). 

Аминокиселинните промени, наблюдавани в НА на българските вируси от тип 

B (B/Yamagata), доказани през сезон 2014/2015, са сравнени със секвенциите 

на ваксиналния за сезона, препоръчания като компонент на ваксината за 

следващия сезон щам, както и с референтни вируси за съответните генетични 

групи. Открити са замени в 11 позиции в състава на НА1 и нито една замяна в 

НА2. Повечето от тези замени се наблюдават и при други вируси, попадащи в 

генетичен клейд 3. Сред наблюдаваните аминокиселинни замествания в 

сравнение с ваксиналния за сезона вирус, замените в 5 позиции попадат в 

антигенните сайтове на вирусите. 

 Установени са 11 потенциални участъка на гликозилиране в състава на 

НА в позиции: 25, 54, 145, 167, 196, 303, 332, 491, 517, 530, 562. От тях 7 се 

намират в НА1, а 4 – в НА2. 

 Аминокиселинните замени, наблюдавани в NA на българските вируси от 

тип B(B/Yamagata), доказани през сезон 2014/2015 г., също са анализирани. 

Открити са замени в 12 позиции, които се наблюдават и при други вируси от 

клейд 3, както и някои, характерни само за българските изолати. 

 Установени са 5 потенциални участъка на гликозилиране в състава на 

NA, в позиции: 56, 64, 144, 284, 464. Последният участък на гликозилиране (в 

позиция 464) присъства в българските изолати и във ваксиналния вирус 

B/Phuket/3073/2013, но не и във ваксиналния вирус B/Massachusetts/02/2012. 

1.5.2.3. Еволюция на на гена при грипни вируси тип В (В/Yamagata), доказани 

от сезон 2012/2013 до сезон 2014/2015 г. 

 За проследяване на еволюцията на грипни вируси от тип B(B/Yamagata) 

са подбрани 11 български секвенции от тази генетична линия, депозирани в 

web-платформата GISAID, 6 от вирусите са от сезон 2012/2013 и 5 вируса от 

сезон 2014/2015г. През сезон 2013/2014 в България не са изолирани и 

секвенирани грипни вируси от тип В. В построеното филогенетично дърво 
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(Фигура 9) са включени ваксинални и референтни вируси, както и вируси, 

циркулиращи в същите периоди от време в други страни от Европа. 

 
Фигура 9. Филогенетичен анализ на НА гена при грипни вируси тип В (B/Yamagata), 

модел HKY. 

 В рамките на 2 сезона настъпва шифт от клейд 2 в клейд 3, което се 

наблюдава при вирусите от линията Yamagata в цял свят. 
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1.5.3. Генетична характеристика на грипни вируси тип В (В/Victoria), доказани 

през сезон 2015/2016 г. 

1.5.3.1. Филогенетичен анализ на гените на хемаглутинина. 

 Гените на хемаглутинина и невраминидазата на доказаните през сезон 

2015/2016 г. грипни вируси от тип В (В/Victoria) са секвенирани в CDC-Атланта и 

WHO-CC, Лондон. Нуклеотидните секвенции на НА и NA са депозирани в web-

сайта GISAID. На базата на получените секвенции на гена НА е конструирано 

филогенетично дърво (фигура 10). В анализа е включен  ваксиналният 

B/Brisbane/60/2008 и референтни вируси. Всички български изолати, доказани 

през сезон 2015/2016 попадат в генетичната група 1А, към която спадат 

повечето от циркулиращите през посочения сезон вируси в други части на 

света. 

1.5.3.2. Анализ на аминокиселинните промени в хемаглутинина (НА) и 

невраминидазата (NА) на грипни вируси тип В (B/Victoria), доказани през 

сезон 2015/2016 г. 

 Анализирани са аминокиселинните промени, наблюдавани в НА на 20-

те български вируса от тип В (B/Victoria), доказани през сезон 2015/2016 г. Те 

са сравнени със секвенциите на предишния ваксинален вирус 

B/Malaysia/2506/2004 и на ваксиналния за сезон 2015/2016 г. вирус 

B/Brisbane/60/2008, който е представителен за генетичен клейд 1А. Включени 

са секвенциите и на референтните вируси: B/Hong-Kong/514/2009 и 

B/Odessa/3886/2010 (генетичен клейд 1В); B/Paris/1762/2009, 

B/Malta/MV636714/2011, B/Johannesburg/3964/2012, B/Formosa/V2367/2012 

(генетичен клейд 1А). 

 Наблюдавани са характерните за генетичния клейд 1А замени N75K, 

N165K и  S172P (WHO, 2016), в сравнение с предходния ваксинален вирус 

B/Malaysia/2506/2004. Всички български изолати носят замените  I117V и 

N129D в състава на НА1, които попадат в антигенния участък, означен като 120-

loop (обхващащ позиции 116-137) (Wang, Cheng, Lu, Tian, & Ma, 2008). Редица 

автори докладват, че тази извивка в молекулата на хемаглутинина 

представлява е силно променлив участък и  замени на аминокиселини в него 

могат да повлияят на антигенните характеристики на вируса (Wang и съавт., 

2008; Tramuto и съавт., 2016; Lugovtsev и съавт., 2007). Вероятно на наличието 

на тези замени се дължи и наблюдаваното при българските изолати 

понижаване в хемаглутинационния титър спрямо ваксиналния за сезона вирус 

в РЗХА, използвана за антигенното им характеризиране. 
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Фигура 10. Филогенетично дърво, конструирано на базата на НА гена при грипни 

вируси B (B/Victoria), доказани през сезон 2015/2016г 



31 

 

 Установени са 8 потенциални участъка на гликозилиране в състава на НА 

в позиции: 25, 59, 145, 166, 197, 233, 304, 333 в НА1, и още 4 в състава на НА2: 

492 (НА2 номериране – 145), 518 (НА2 номериране – 171), 531 (НА2 

номериране – 184) и 563 (НА2 номериране- 216). Участъците 145, 166 и 197 

попадат съответно в антигенните сайтове – извивката 150, извивката 160 и 

спиралата 190.  

 Извършен е и анализ на аминокиселинните промени, наблюдавани в 

молекулата на NA на 20 български вируси от тип В (В/Victoria), доказани през 

сезон 2015/2016 г. Пет от откритите аминокиселинни замени в сравнение с  

B/Brisbane/60/2008 се наблюдават при всички изследвани вируси: I120V, 

S295R, N340D, D385G. В българските вируси липсва замяната N220K, която се 

наблюдава при ваксиналния за сезона вирус. Вместо това в тази позиция има 

N, както е при предходния ваксинален вирус B/Malaysia/2506/2004. Тези 

наблюдения са в съответствие с докладваните от СЗО мутации, характерни за 

представителите на генетичната група 1А (WHO, 2016). 

 Освен споменатите субституции, при 11 български вируса се наблюдават 

единични уникални замени. Нито една от аминокиселинните замени не засяга 

каталитичния център на ензима или участъците, които са разположени в 

близост до него и биха могли да повлияят на активността на невраминидазата 

(Horthongkham и съавт., 2016). 

 Установени са 4 потенциални участъка на гликозилиране в състава на 

NA, в позиции: 56, 64, 144 и 284. вирусът B/Bulgaria/790/2016, който носи 

замяната N144D, водеща до загуба на потенциалния участък за гликозилиране.  

 Нашите данни потвърждават наблюденията на редица автори, според 

които грипните вируси от тип В еволюират по-бавно и имат ограничена 

генетична хетерогенност в сравнение с грипните вируси от тип А (Bedford и 

съавт., 2014; Chen, 2008). 

 

2. Проучване на циркулацията на респираторно-синцитиалния вирус (РСВ) 

през сезони 2014/2015 и 2015/2016 г. в България. 

2.1. Доказване на РСВ. 

 За проучване на разпространението и циркулацията на РСВ са 

изследвани проби (носогърлени секрети) на деца под 5 г. с ГПЗ или ОРЗ от 

различни региони на страната – общо 610 деца, от които 217 (през сезон 

2014/2015 г) и 393 (през сезон 2015/2016 г).  Съотношението на изследваните 

деца по пол е 56.7% момчета и 43.3% момичета, като възрастта им варира 

между 10 дни и 59 месеца (медиана 28 месеца). Повечето от изследваните 
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деца (499 - 81.8%) са хоспитализирани,  докато 111 (18.2%) са амбулаторно 

лекувани. Малко над половината (56%) от  пациентите демонстрират симтпоми 

на грипоподобно заболяване или остро респираторно заболяване без 

допълнителни сериозни усложнения. 

 Пробите са изследвани чрез Real Time RT-PCR за наличие на нуклеинова 

киселина на РСВ и на други 5 респираторни вируса.  РНК на РСВ е открита в 157 

(26%) от изследваните проби. Не е установена статистически значима разлика 

между броя (%) на положителните за РСВ проби през двата изследвани 

епидемични сезона - 28.6% от всички тествани проби през първия сезон и  

24.2% през втория (p=0.2465). Ко-инфекции между различни респираторни 

вируси са доказани в 30 проби: в 29 са идентифицирани едновременно два 

респираторни вируса, а в 1 проба - три вируса. В 80% (при 24 от 30) от случаите 

на доказана  ко-инфекция, единият от участниците е РСВ. 

 Пробите, събрани и изследвани през сезон 2014/2015 г., са субтипирани 

чрез конвенционален RT-PCR. През втория епидемичен сезон определянето на 

групата е извършено чрез  Real Time RT-PCR. Сред 157- те проби, положителни 

за РСВ, 55 (35%) са определени като РСВ-А, 80 (51%) – като РСВ-В и 8 (5%) са 

смес от двете РСВ подгрупи. За 14 (19%) от пробите субтипиране не беше 

възможно да се извърши поради твърде нисък вирусен товар. През първия 

епидемичен сезон РСВ-А се доказва малко по-често (53%), докато през втория 

сезон преобладават детекциите на РСВ-В (62%) (р=0.07). 

 Изследваните за РСВ деца са разпределени в 6 възрастови групи: ≤ 6 

мес., 7-11 мес., 12-23 мес., 24-35 мес., 36-47 мес. и 47-59 мес. Проучено е 

участието на РСВ в етиологията на заболяването във всяка възрастова група 

(Фигура 11). Случаите на ко-инфекции с различни респираторни вируси 

преобладават във възрастовата група 24-35 месеца. Грипни вируси са доказани 

по-често при по-големите деца на възраст 48-59 месеца (32%), докато РСВ 

инфекциите са по-чести при кърмачета - под 6 месеца (38.9%) и 7-11 месеца 

(35.3%). РСВ-В е доказан в 4 от 7 изследвани новородени деца в СБАЛБ 

„Майчин дом“. И през двата сезона РСВ се доказва с най-ниска честота при 

деца от най-голямата възрастова група (48-59 мес.).  

 При децата под 5 годишна възраст респираторните вируси могат да 

причинят усложнения, които засягат долните дихателни пътища, ЦНС, сърцето 

и др. Най-сериозните усложнения на инфекцията с РСВ са ларинготрахеит, 

бронхиолит, пневмония и усложнения от страна на ЦНС (фебрилен гърч, оток 

на мозъка, енцефалит, енцефалопатия) 
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Фигура 11. Възрастово разпределение на децата с доказани РСВ и грипни вируси. 

 

 Данните за идентифицираните РСВ, грипни и риновируси вируси според 

работната диагноза на изследваните пациенти са представени на Таблица 8. 

Сред изследваните проби през двата сезона 48% от случаите на бронхиолит и 

38% от случаите на пневмония  се свързват с РСВ инфекция (p<0.05). РСВ е 

доказан също при починало дете на 8 мес. с диагноза перикардит. Не се 

наблюдават статистически значими разлики в доказването на РСВ-А и РСВ-В 

при пациенти с бронхиолит (p=1) и пневмония (p=0.2416). Ко-инфекции са 

доказани при деца от 4-те клинични групи, най-често при тези с пневмония и 

ларинготрахеит. 
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Таблица 8. Разпределение на доказаните респираторно-синцитиални, грипни, 

риновируси и смесени инфекции според работните клинични диагнози. 

  

  

Клинични диагнози (брой случаи, %) 

Ларинготрахеит 

(n=45) 

Бронхиолит 

 (n=62)                      

Пневмония 

(n=81) 

ЦНС 

усложнения 

(n=55) 

Средна възраст 

(месеци) 

Медиана 

(месеци) 

26.9±16.2 

22,5  

20.6±12.6 

22 

29.3±15.7 

29  

25.2±13.4 

23  

м/ж 22/23 37/25 46/35 31/24 

Грипни вируси 12 (27%) 12 (19%) 14 (17%) 9 (16%) 

RSV (нетипирани) 1 1 1 1 

RSV-A 5 14 10 2 

RSV-B 4 15 16 4 

RV 2 4 2 3 

A/H1pdm09+RSV 1 - - - 

A/H1pdm09+RSV-

A 
1 - - - 

A/H1pdm09+RSV-

B 
1 - - - 

RSV-A+ RSV-B 1 - 3 - 

RSV-A+RV - - - 1 

RSV-B+AdV - - 1 - 

RV+PIV-3 1 - - - 

RV+AdV - - - 2 

 

2.2. Генетична характеристика на доказаните РСВ. 

2.2.1. Филогенетичен анализ на гена за G-протеина на доказаните РСВ. 

 От доказаните през двата сезона 2014/2015 и 2015/2016 РСВ са 

секвенирани 46 щама, на които е извършен филогенетичен анализ. С цел 

определяне на геногруповата принадлежност на българските РСВ щамове от 

група А (РСВ-А) и изясняване на техните филогенетични взаимоотношения с 

други, циркулиращи по света РСВ щамове, е построено филогенетично дърво 

на базата на гена G (Фигура 12). В анализа са включени 8 секвенции на 

български РСВ-А от сезон 2014/2015 г. и 13 секвенции на български РСВ-А от 
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сезон 2015/2016 г. Секвенциите са с дължина около 650 bp. Референтните 

вируси Long и A2 са представени в червен цвят. Използвани са секвенции на 

вируси, представителни за известните генотипове (GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, 

GA6, GA7, SAA1, NA1, NA2, ON1), депозирани в GenBank. На фигурата в 

удебелен шрифт са показани секвенции на вируси, представителни за генотип 

NA1 (AB470478) и ON1 (JN257693). Включени са и секвенции на вируси, 

доказани в други страни, които са генетично най-близки с българските вируси. 

Дървото е окоренено с използване на секвенцията на референтния вирус А2 

(номерация в генната банка: M11486). Дендрограмата демонстрира голямата 

генетична хетерогеност на РСВ-А. От нея се вижда, че всички български РСВ-А, 

доказани през сезони 2014/2015 и 2015/2016 г., принадлежат към генотип 

ON1, идентифициран за първи път в Онтарио, Канада през 2010 г (Eshaghi и 

съавт., 2012; Auksornikitti и съавт., 2014), вероятно като вариант на генотип NA1 

(Hirano и съавт., 2014). Към ON1 се отнасят повечето съвременни РСВ-А 

(Gimferrer и съавт., 2015; Hirano и съавт., 2014; Agoti и съавт., 2014; Cui и съавт., 

2013). 

 Филогенетичен анализ е извършен и по отношение на гена за G 

протеина на българските РСВ щамове от група B (РСВ-B) (Фигура 13).  В него са 

включени 3 секвенции на български РСВ-B от сезон 2014/2015 г. (зелен цвят) и 

22 секвенции на български РСВ-В от сезон 2015/2016 г (син цвят). Секвенциите 

имат дължина около 840 bp. Използвани са вируси, представителни за 

известните генотипове (GB1, GB2, GB3, GB4, SAB1, SAB2, SAB3, SAB4, URU1, 

URU2, BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, BA6, BA7, BA8, BA9, BA10, BA12), депозирани в 

GenBank . Секвенциите на вирусите от генотип ВА11 в GenBank са много къси и 

поради това не са включени в анализа. Използвани са и секвенции на вируси, 

доказани в други страни, които са генетично най-близки с българските вируси. 

Референтният вирус 18537/1962 е представен в червен цвят. От дендрограмата 

се вижда, че почти всички български РСВ-В, доказани през сезони 2014/2015 и 

2015/2016 г., принадлежат към генотип ВА9. Само един вирус 

(834/Bulgaria/2016) се отнася към генотип ВА10. 

 РСВ-В от генотип ВА са идентифицирани за пръв път в Буенос Айрес, 

Аржентина през 1999 г. До 2006-та г. този генотип се разпространява по целия 

свят и става доминиращ РСВ-В генотип (Trento и съавт., 2006). От възникването 

му до момента ВА се разклонява на поне 12 подтипове. Генотипове ВА9 и ВА10 

са описани за пръв път  в Niigata, Япония през 2007 г. (Dapat и съавт., 2010) и от 

тогава са се превърнали в преобладаващи генотипове в много страни. 
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Фигура 12. Филогенетично дърво, конструирано на базата на гена G на RSV-A вируси. 

Статистически метод – Maximum Likelihood; модел/метод на субституции Timura-

Nei (TN93); филогенетичен тест – Bootstrap метод (1000 репликации) 

 663/Bulgaria/2016
 KU950685 RSVA/USA/TH10509/2013

 077/Bulgaria/2016
 559/Bulgaria/2015
 539/Bulgaria/2015

 030/Bulgaria/2016
 370/Bulgaria/2016

 135/Bulgaria/2016
 161/Bulgaria/2016

 044/Bulgaria/2015
 280/Bulgaria/2016
 281/Bulgaria/2016

 AB754590 RSV/Yokohama.JPN/P6540/2012
 AB698559 Chiba-C/24031/Japan/2012
 463/Bulgaria/2015
 726/Bulgaria/2016

 154/Bulgaria/2015
 152/Bulgaria/2015
 041/Bulgaria/2015

 AB761609 RSV/Yokohama.JPN/P6562/2012
 KU950670 RSVA/USA/TH10220/2012
 JX627336 RSVA/GN435/11/South Korea/2011
 JN257693 ON67-1210A/Canada/2010
 JN257694 ON138-0111A/Canada/2011

 428/Bulgaria/2015
 038/Bulgaria/2016
 034/Bulgaria/2016
 102/Bulgaria/2016
 771/Bulgaria/2016

 JN257697 ON69-0310A/Canada/2010

ON1

 AB603449 NG-153-05/Japan/2005
 JN257696 ON66-1210A/Canada/2011

 JN257703 ON97-0111A/Canada/2011
 JX015483 08-047045/Netherlands/2008

 AB470478 NG-016-04/Japan/2004
 KF826830 RSVA/DEU/107/Germany/2009

NA1

 AB470479 NG-082-05/Japan/2005
 AB603444 NG-048-06/Japan/2006
 AB603443 NG-115-07/Japan/2007

NA2

 AF233900 AL19376-1/USA/1994-1995
GA2 AF233923 TX69564/USA/1994-1995

 AF233920 TX68481/USA/1994-1995
 AF233905 CN2395/Canada/1995

GA3

 AF233910 MO02/USA/1994-1995
 AF348804 SA99V360/South Africa/1999

GA7

 AF233918 NY20/USA/1994-1995
 AF233901 AL19452-2/USA/1994-1995

GA6

 AF348808 SA99V1239/South Africa/1999
 AF348807 SA98V603/South Africa/1998

SAA1

GA4 AF065254 CH09/USA/1998
 AF233909 MO01/USA/1994-1995

 JF920058 A/WI/629-17/06-07/USA/2006-2007
 KF826832 RSVA/ITA/120/Italy/2009

GA5

 AY911262 ATCC VR-26 Long/USA/1956
GA1 M11486 A2/Aus/1961

92

98

97

89

85

77

99

99

83

93

76

92

98

72

94

95

86

87

0.02
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Фигура 13. Филогенетично дърво, конструирано на основата на гена G на РСВ-В 

Статистически метод – Maximum Likelihood; модел/метод на субституции 

Hasegawa-Kishino-Yano (HKY+G); филогенетичен тест – Bootstrap метод (1000 

репликации) 

 305/Bulgaria/2016
 444/Bulgaria/2016
 335/Bulgaria/2016

 295/Bulgaria/2015
 104/Bulgaria/2016
 018/Bulgaria/2015
 709/Bulgaria/2016

 493/Bulgaria/2016
 494/Bulgaria/2016

 888/Bulgaria/2016
 763/Bulgaria/2016

 772/Bulgaria/2016
 266/Bulgaria/2016

 851/Bulgaria/2016
 909/Bulgaria/2016

 649/Bulgaria/2016
 856/Bulgaria/2016

 904/Bulgaria/2016
 847/Bulgaria/2016

 907/Bulgaria/2016
 KC710985 NL/NH/4511200036/12/Netherlands/2012
 094/Bulgaria/2016
 287/Bulgaria/2016

 406/Bulgaria/2016
 KF640637 B05/United Kingdom/2005

 097/Bulgaria/2015
 KU950542 RSVB/TH 10429/USA/2013

 DQ227395 BA/100/04/Argentina/2004

BA9

BA7 HM459864 NG-068-05/Japan/2005
 AY751087 BE/13457/03/ Belgium 

 HM459873 NG-013-07/Japan/2007
 HM459871 NG-228-06/Japan/2006

BA8

 JN032122 B/WI/629-DC2/USA/2008-2009
 JN119996 Cam2009-5149/Cambodia/2009

BA12

 834/Bulgaria/2016
 FJ490352 1723/BKK/07/Thailand/2008

 HM459886 NG-077-07/Japan/2007
 HM459888 NG-110-07/Japan/2008

BA10

 DQ227407 BA/493/04/Argentina/2004
 DQ227408 BA/1526/04/Argentina/2004

BA4

 DQ227376 BA/1004/02/Argentina/2002
 DQ227375 BA/998/02/Argentina/2002

BA3

 AB175819 NG-004-03/Japan/2003
 AB175820 NG-006-03/Japan/2003

BA5

 AY751105 BE/11500/01/Belgium/2001
 AY751110 BE/46/03/Belgium/2003 BA6

 DQ227389 BA/4826/03/Argentina/2003
 DQ227377 BA/1161/02/Argentina/2002

BA2

 DQ227379 BA/1214/02/Argentina/ 2002
BA1 AY333362 BA3833/99B/Argentina/1999

 AY333364 BA4128/99B/Argentina/1999
GB3 AF233929 MO35/USA/1994-1995

 AF233933 TX69208/USA/1994-1995
 AY488804 mon/7/01/Uruguay/2001
 AY488805 mon/8/01/Uruguay/2001

URU-1

 AB175822 NG-016-02/Japan/2002
 AF348813 SA99V429/South Africa/1999

SAB3

 AF348822 SA99V1325/South Africa/1999
 AF348821 SA99V800/South Africa/1999 SAB2

 AF233928 MO30/USA/1994-1995
 AY751246 BE/12228/Belgium/1998

GB4

 JN119979 Cam2009-1013/Cambodia/2009
 JN119987 Cam2009-2145/Cambodia/2009

SAB4

 M73542 WV15291/USA/1985
 AF065250 CH10b/USA/1990-1991

GB1

 AF065251 CH93-9b/USA/1992-1993
 DQ270233 H5601/China GB2

 AF348825 SA0025/South Africa/2000
 AF348826 SA98D1656/South Africa/1998

SAB1

 AY488802 mon/5/01/Uruguay/2001
 AY488806 mon/9/01/Uruguay/2001

URU-2

99

99

97

97

94

99

71

91

85

97

82

90

84

94

72

86

0.02
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2.2.2. Анализ на аминокиселинните промени във втория хипервариабилен 

район на G-протеина в доказаните РСВ вируси. 

 Карбоксилният край на протеина G съдържа хипервариабилни участъци 

(HVR). Вторият HVR включва множество епитопи, които се разпознават от 

генотипно и щамово специфичните антитела на гостоприемника и е силно 

променлив. Това го прави подходящ обект за молекулярно-епидемиологични 

анализи. Изследвани са нуклеотидните последователности и съответстващите 

им аминокиселинни такива, както и промените, наблюдавани в HVR2 на G-

протеина в доказаните РСВ, през сезони 2014/2015 и 2015/2016 г. Получените 

аминокиселинни последователности на българските РСВ-А вируси са сравнени 

с тези на референтния вирус А2 (номер М11486), прототипния за генотип ON1 

вирус ON67-1210A, както и секвенциите на други вируси. Генотипът ON1 се 

характеризира с уникална нуклеотидна инсерция – дупликация на 72 

нуклеотида, водеща до повторение на участък от 23 аминокиселини в С-края 

на протеина. Тази дупликация удължава полипептида на ON1 вирусите до 321 

аминокиселини (при А2 вируса, който не съдържа тази дубликация, G-

протеинът е с дължина 298 аминокиселини) (Eshaghi и съавт., 2012).  Всички 

български РСВ-А вируси като представители на генотип ON1, съдържат 

споменатата дупликация и участъкът от позиции 261 до 283 е повторен, 

започвайки от позиция 285 – 307. Бързото и широко разпространение в 

световен мащаб на вируси, съдържащи такава повторена последователност, 

предполага, че дубликацията дава селективно предимство на притежаващите 

я вируси (Trento и съавт., 2006). 

 В сравнение с прототипния вирус ON67-1210A, са открити замени в 24 

позиции, като от наблюдаваните замени 12 се намират в дубликацията или в 

нейния хомоложен участък. 

 Протеинът G на вирусите РСВ е силно гликозилиран, като съдържа както 

N-свързани, така и O-свързани захари, които прикриват антигенните епитопи и 

така спомагат за избягване на имунния отговор. Българските вируси РСВ-А ON1 

съдържат две потенциални места на N-свързано гликозилиране в състава на 

HVR2 – в позиции 237 и 318. Първият участък на гликозилиране е 

консервативен, докато при този в позиция 318 е открита замяна на 

аминокиселина (NTT→NAT) в три от българските щамове. Замените в позиции 

253 и 297 водят до загуба на две потенциални места на гликозилиране, които 

се наблюдават при А2 и други РСВ-А генотипове. В HVR2 на българските вируси 

РСВ-А са открити 42-43 остатъка на аминокиселините серин и треонин, които са 

потенциални места за О-свързано гликозилиране. Част от тези 
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аминокиселинни остатъци (19 на брой) се намират в областта на дупликацията. 

Освен това са открити и области на интензивно О-гликозилиране. 

 Аминокиселинните последователности на HVR2 на българските РСВ-В са 

анализирани в сравнение с тези на BA3833/99B, който е прототипен вирус за 

генотипове ВА. Характерна особеност за вирусите от генотипове ВА е 

дупликацияна 60 нуклеотида, която води до повторение на 20 аминокиселини, 

започвайки от позиция 240. С тази дупликация дължината на протеина G се 

увеличава до 312 аминокиселини. Наличието на това повторение при РСВ-В 

вирусите увеличава прикрепването и фитнеса на притежаващите я вируси 

(Hotard и съавт., 2015). При всички български вируси, попадащи в генотип ВА9, 

се наблюдава делеция на 6 нуклеотида в позиция 479, функционалното 

значение на която все още не е известно. При българските РСВ-В се 

наблюдават само две от 4-те аминокиселинни замени, определени като 

специфични за генотип ВА9. При единствения доказан у нас представител на 

генотип ВА10 са наблюдавани генотипно специфичните замени. 

 Вирусите РСВ-В, попадащи в генотипове ВА, съдържат два участъка на 

потенциално N-свързано гликозилиране  в областта на HVR2 – в позиции 296 и 

310 (на приложение 18 са означени в жълто). Те са наблюдавани при повечето 

български вируси, но замяната Т312N, идентифицирана при три от щамовете 

ВА9, води до загуба на втория участък на гликозилиране. В изследвания 

участък на HVR2 на вирусите РСВ-В са открити 42 остатъка на серин и треонин, 

които са потенциални места за О-свързано гликозилиране. 20 от тези места се 

намират в областта на дупликацията. 

3. Проучване на циркулацията на риновирусите  през сезони 2014/2015 и 

2015/2016 г. в България. 

3.1. Доказване на риновируси. 

 Риновирусните инфекции често са смятани за леки и самоограничаващи 

се, протичащи без сериозни усложнения. Поради това обикновено в 

клиничната практика диагностиката на риновирусите се пропуска и за 

циркулацията им в България  няма данни. За проучване на разпространението 

на риновирусите е използвана същата група от деца под 5 год, както за 

проучването на циркулацията на РСВ, диагностицирани от изпращащите 

лекари с ГПЗ или ОРЗ – общо 610 деца. Пробите са изследвани чрез Real Time 

RT-PCR за наличие на нуклеинова киселина на риновируси. Такава е открита в 

48 (8%) от тях, като в някои случаи става дума за ко-инфекция с друг 

респираторен вирус. След РСВ риновирусите са вторият най-често срещан 
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„партньор“ в случаите на ко-инфекции. От доказаните 30 случая на ко-

инфекция, в 14 (47%) единият от участниците е риновирус. 

 Повечето от изследваните за риновируси деца (499 - 81.8%) са 

хоспитализирани,  докато 111 (18.2%) са амбулаторно лекувани. Както може да 

се очаква, по-голям процент от риновирусните детекции са сред амбулаторно 

следените пациенти (Таблица 9). 

 

Таблица 91. Разпределение на доказаните респираторни вируси сред амбулаторни и 

хоспитализирани пациенти. 

 Брой (%) доказани респираторни вируси 

A(H1N1) 

pdm09 
A(H3N2) B/Yam B/Vic RSV RSV-А RSV-В RV 

Амбулаторни 

n=111 

6 

(5%) 

10 

(9%) 

3 

(3%) 

2  

(2%) 

2 

(2%) 

7  

(6%) 

15 

(14%) 

14 

(13%) 

Хоспитализирани 

n=499 
79 

(16%) 

27 

(5%) 

2 

(0,4%) 

15  

(3%) 

12 

(2%) 

56 

(11%) 

73 

(15%) 

34 

(7%) 

Общо 

n=610 
85 

(14%) 

37 

(6%) 

5 

(0,8%) 

17  

(3%) 

14 

(2%) 

63 

(10%) 

88 

(14%) 

48 

(8%) 

RV-риновирус 

3.2. Седмична динамика в доказването на риновируси. 

 Пробите, които са изследвани за риновируси, както и тези за РСВ,  са 

постъпили по време на грипните сезони. Извън тези периоди не са изпращани 

подходящи проби или техният брой е пренебрежимо малък. На Фигура 14 е 

изобразена динамиката в доказването на риновирусите през двата изследвани 

сезона. По литературни данни риновирсните инфекции се срещат през цялата 

година, но с най-висока честота през есента и пролетта. От получените 

резултати обаче сезонна зависимост в разпространението на риновируси е 

трудно да се определи, вероятно поради малкия брой проби и твърде краткия 

период на наблюдение. Не се наблюдават ясно изразени пикове в хода на 

риновирусната заболяемост. 
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Фигура 14. Седмична динамика в доказването на риновируси през сезони 2014/2015 и 

2015/2016 г. 

3.3. Възрастово разпределение на пациентите с доказани риновируси 

 Риновирусите могат да засегнат хора от всякакви възрасти. 

Заедно с РСВ обаче те съставят основните респираторни вирусни 

патогени, доказвани при малки деца, имащи отношение към развитие 

на усложнения, които да засегнат качеството на живот в дългосрочен 

план (хрипове, астма и др.). За това е проследена честотата на вирусна 

детекция във всяка от възрастовите групи ≤ 6 мес., 7-11 мес., 12-23 мес., 

24-35 мес., 36-47 мес. и 47-59 мес. Данните са представени на Фигура 15 

За разлика от РСВ, риновирусите се срещат в най-голяма честота при по-

големите деца, тези на възраст 4-5 години (47-59 мес.). Такова 

възрастово разпределение се съобщава и от други автори (Sun и съавт., 

2016). 
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Фигура 15. Възрастово разпределение на доказаните риновируси 

 Малко над половината (56%) от  изследваните пациенти 

демонстрират симтпоми на грипоподобно заболяване или ОРЗ без 

допълнителни сериозни усложнения. В случаите на поставени диагнози 

ларингит, бронхиолит, пневмония или усложнения от страна на ЦНС, 

риновируси са доказани в 15 от пробите, като в 4 случая се касае за 

смесена инфекция, в която единият участник е риновирус (Таблица 8). 

 

V. Обща дискусия 

 В настоящия дисертационен труд е извършен анализ на 

разпространението в България и генетичните характеристики на три 

респираторни вируса с важно медицинско значение – грипни вируси, РСВ и 

риновируси. Проучванията включват два последователни епидемични сезона – 

2014/2015 и 2015/2016 г. По отношение на грипните вируси е изследван 

значителен брой (1985) пациенти от различни области на страната и лечебни 

заведения в София, в изпълнение на Програмата за готовност на Република 

България за грипна пандемия. Процентът на положителните проби е 26% през 

първия сезон и 28% през втория (р=0,1385), т.е. не е установена значителна 

разлика в честотата на разпространение на грипните вируси.  

 През изследваните два сезона се наблюдава смяна на доминиращия 

подтип на грипните А вируси - от А(H3N2) през сезон 2014/2015 към 
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А(H1N1)pdm09 през сезон 2015/2016. При вирусите от тип В се установява 

шифт от линията Yamagata през сезон 2014/2015 към линията Victoria през 

сезон 2015/2016. Такава промяна на доминиращите подтипове/генетични 

линии се наблюдава много често в страната след пандемията от 2009/2010 г. 

(Korsun и съавт., 2016). Малко вероятно е съставът на противогрипните ваксини 

да оказва влияние върху циркулацията на различните типове, субтипове или 

линии на грипните вируси, поради твърде ниското ваксинално покритие у нас, 

под 3%. Основна роля за тези промени има популационният имунитет. 

 Грипните вируси засягат лица от всички възрасти, но според 

епидемиологични данни от различни страни вирусите A(H3N2) инфектират по-

често индивиди ≥65 г., A(H1N1)pdm09 атакуват по-често деца, млади хора и 

лица на средна възраст, а тип В вирусите са превалиращи сред по-големите 

деца и юношите (Beauté и съавт., 2015). В нашето проучване, през сезоните, 

когато имат широко разпространение, вирусите A(H3N2) се доказват по-често 

при деца и младежи на възраст 5-14 г.  и 15-29 г., А(H1N1)pdm09 инфектират 

хората на средна възраст 30-64 г., а тип B-Victoria - деца на възраст 5-14 г. 

 Анализът на възрастовата структура на грипните епидемии е важен от 

гледна точка определяне на приоритетните групи, на които да се препоръча 

противогрипна ваксинация. 

 Грипните вируси са едни от най-изменчивите и бързо еволюиращи 

човешки вируси. Сред основните задачи в нашето проучване бе да проследим 

антигенните и генетични промени в циркулиращите у нас грипни вируси, да 

изясним механизмите, по които вирусите избягват имунната защита на 

макроорганизма. 

 Грипният вирус А(H1N1)pdm09 се появява в човешкото общество в 

началото на 2009 г. и предизвиква последващата пандемия през 2009/2010 г. 

Поради неговата уникална генетична структура и нови антигенни свойства в 

населението липсва имунитет срещу този вирус или имунитетът е минимален 

(Neumann и Kawaoka, 2015). След пандемията пандемичният вирус измести и 

напълно замени циркулиращите преди това човешки грипни вируси от същия 

подтип и продължи да циркулира с различна честота като сезонен грипен 

вирус. През сезон 2014/2015 г. у нас, както и в цяла Европа вирус 

А(H1N1)pdm09 има ограничено разпространение (14% от доказаните грипни 

вируси), но през следващия сезон става доминиращ. За 6-те сезона след 

пандемията той претърпява множество генетични промени и дивергира в 8 

генетични групи и подгрупи, но остава антигенно стабилен. Поради това 

вирусът A/California/7/2009 присъства неизменно в състава на 
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противогрипните ваксини. Доказаните в България през двата сезона вируси 

А(H1N1)pdm09 също остават антигенно близки до ваксиналния вирус. През 

лятото на 2015 г. се появиха два нови генетични варианта на вирус 

А(H1N1)pdm09 –6В.1 и 6В.2, като първият получи много широко 

разпространение по света през следващия зимен сезон, включително и в 

нашата страна. Тези два субклейда показват известни антигенни различия с 

ваксиналния вирус A/California/7/2009 при изследване на серуми на 

ваксинирани лица (WHO, 2016). В началото на сезон 2015/2016 г. редица 

страни (Армения, Грузия, Сърбия, Украйна, Руската Федерация и др.) 

съобщават за множество случаи на тежки заболявания и значителен брой 

смъртни случаи, причинени от вирус А(H1N1)pdm09. В НРЛ „Грип и ОРЗ“ на 

НЦЗПБ са получени по-голям брой проби от хоспитализирани пациенти и от 

такива, лекувани в интензивни отделения, в сравнение с предходния сезон. 

Получени са също така и проби от починали пациенти. В търсене на причината 

за тази по-тежка клиника са анализирани аминокиселинните промени както в 

повърностните гликопротеини хемаглутинин (НА) и невраминидаза (NA), така и 

във вътрешните протеини на вируса. Не са открити мутациите в НА, 

наблюдавани с по-голяма честота при лица с тежки форми на грип и смъртен 

изход през пандемичния период. Установени са множество аминокиселинни 

замени в НА и NA, включително такива в антигенните участъци на НА. В гените, 

кодиращи вътрешни белтъци, са открити мутации, които са свързани с 

адаптация на вирусите, съдържащи гени с птичи произход за ефективна 

репликация в човешката популация, а също мутации с неизяснено още 

значение, чиято глобална честота драстично нараства през последните 2 

години. При вирусите от този подтип се наблюдава тенденция за увеличаване 

на степента на гликозилиране на НА и NA. Всички изследвани вируси са 

резистентни на М2 блокерите амантадин и римантадин, докато 

чувствителността им към невраминидазни инхибитори е запазена.  

 При вирусите А(H3N2) най-ярко проличава бързината на протичащите 

еволюционни промени. През сезон 2014/2015, когато те са доминиращ подтип, 

се наблюдават значителни генетични и антигенни промени, настъпва 

антигенен дрифт и след този сезон в човешката популация започват да 

циркулират дрифт варианти на вируса. Повечето доказани от нас през този 

сезон грипни вируси А(H3N2) попадат в новия субклейд 3С.2а, който става 

превалиращ през следващия сезон. Наблюдавани са множество промени в 

аминокиселинния състав и увеличаване на нивото на гликозилиране, като част 

от промените засягат антигенните участъци на НА и оттам променят 
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антигенните характеристики на вирусите. При проследяването на еволюцията 

на гена на НА у нас през последните няколко години ясно може да се проследи 

натрупването на генетични дивергенции, което води до оформяне на нови 

генетични групи/подгрупи/клейдове. Това е потвърждение на факта, че 

хемаглутининът Н3 е най-бързо променящ се. Установено е, че от появата на 

вирусите A(H3N2) през 1968 г. до 2010 г. са възникнали 108 аминокиселинни 

промени в 63 позиции на региона НА1, което е причина за 27 промени в 

състава на противогрипните ваксини - два пъти повече в сравнение с другите 

компоненти на ваксините A(H1N1) и В (Kossyvakis и съавт., 2015). В генетично 

отношение циркулиращите в България грипни вируси A(H3N2) са близки с 

вирус A/Hong Kong/4801/2014, препоръчан като компонент на ваксината за 

сезон 2016/2017 г. В израз на промените през последните сезони, вирусите от 

субклейд 3С.2а са загубили способността си да аглутинират кокоши, пуешки, 

морско-свински, човешки или др. еритроцити, което силно затруднява тяхното 

антигенно характеризиране чрез РЗХА. Въпреки наблюдаваните генетични 

промени, всички изследвани от нас грипни вируси A(H3N2) запазват своята 

чувствителност към невраминидазни инхибитори.  

 Грипните вируси тип В се разделят на две антигенно различими 

генетични линии, които се появяват през 80-те години на ХХ век и оттогава ко-

циркулират в различно съотношение. Те ко-циркулират и сред българското 

население, като през сезон 2014/2015 г. се наблюдава отчетлива доминация на 

вирусите от линията Yamagata, докато през сезон 2015/2016 г. всички 

доказани В вируси са от линията Victoria. И през двата сезона ваксиналният В 

вирус в състава на 3-компонентните ваксини е от линията Yamagata. Такова 

несъответствие между ваксиналния В вирус и по-разпространения в 

обществото В вирус се наблюдава и през предишни сезони. Например в 

Европа през периода от 2003/2004 до 2014/2015 г., включващ 12 епидемични 

сезона, 4 пъти се наблюдава пълно несъответствие и 3 пъти частично 

несъответствие между ваксиналния В вирус и превалиращия в обществото В 

вирус (Ambrose и Levin, 2012). Това наложи разработването и въвеждането на 

4-компонентни противогрипни ваксини, съдържащи представители и на двете 

генетични В линии. За първи път квадривалентна противогрипна ваксина е 

лицензирана и приложена през сезон 2013/2014 г. в САЩ. В Европа такива 

ваксини започват да се използват през следващия 2014/2015 г. сезон. В нашето 

проучване и при двете линии на В-вирусите се наблюдават разлики в 

антигенното родство между епидемичните вируси и референтните вируси, 

намножени в кокоши ембриони или в клетъчни култури, поради натрупването 
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на адаптивни мутации по време на репликацията на вирусите в кокоши 

ембриони. В генетично отношение доказаните у нас вируси от линията 

Yamagata са близки до вируса B/Phuket/3073/2013, ваксинален за сезон 

2015/2016, а тези от линията Victoria – до B/Brisbane/60/2008, препоръчан като 

четвърти компонент на ваксината през сезон 2015/2016 г. 

 ОРЗ в ранна детска възраст представляват сериозен здравен проблем 

особено като се има предвид високият процент хоспитализации, дължащи се 

на тези заболявания у нас. Едни от най-честите вирусни причинители на ОРЗ 

освен грипните вируси, са респираторно-синцитиалният вирус и риновирусите. 

В настоящия дисертационен труд е представена детайлна молекулярно-

биологична характеристика на циркулиращите в България РСВ. Доказването и 

молекулярното характеризиране на РСВ е важно от гледна точка на 

разработването на единна и глобално ефективна стратегия за превенция и 

контрол на инфекциите с РСВ. Анализирането на нуклеотидните и 

аминокиселинните последователности на доказаните РСВ позволява да се 

характеризира генетичната вариабилност на този патоген, да се проследи 

еволюцията му и да се изяснят механизмите за бягство от имунния отговор.  В 

рамките на два епидемични сезона 2014/2015 и 2015/2016 са изследвани 610 

деца на възраст под 5 год., диагностицирани от изпращащите клиницисти с 

ОРЗ или усложнения. Открита е едновременна циркулация на двете подгрупи 

РСВ (РСВ-А и РСВ-В). От извършените филогенетични анализи става ясно, че 

вирусите РСВ-А се отнасят към генотип ON1, към който принадлежат повечето 

от съвременните РСВ-А. Повечето от доказаните у нас вируси РСВ-В попадат в 

генотип ВА9, само един – в ВА10. И при двете групи РСВ (РСВ-А и РСВ-В) са 

открити характерните за генотипове ON1 и ВА дупликации на нуклеотидни 

последователности в гена за протеина G. Повторените участъци водят до 

удължаване на полипептидната молекула на протеина G и добавяне на 

значително количество нови места за О-свързано гликозилиране. Това по всяка 

вероятност дава еволюционно предимство на притежаващите ги вируси и 

споменатите дупликации се наблюдават почти при всички съвременни РСВ.  

 Изследваният период от два епидемични сезона е твърде кратък, за да 

може да се установи някакъв модел в циркулацията на РСВ. Необходим е 

постоянен надзор на тази инфекция, съчетан с молекулярно-епидемиологични 

проучвания с цел проследяване на различните генотипове, циркулиращи в 

страната. За по-пълна картина би било добре да се извършват целогодишни 

изследвания, обхващащи не само периода октомври-май, а също и 
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проследяване на циркулацията на РСВ сред пациенти в напреднала възраст, 

при които тази инфекция също може да протече тежко.  

 От началото на епидемичния сезон 2014/2015 г. освен рутинна 

диагностика на грип и РСВ чрез Real-time RT-PCR, в НРЛ „Грип и ОРЗ“ на НЦЗПБ 

започва да се прилага и молекулярна диагностика на риновируси при деца на 

възраст под 5 год. Това се прави за първи път у нас и до момента данни за 

циркулацията и клиничната значимост на риновирусите в България няма. 

Добре би било диагностиката да се разшири не само в педиатричните възрасти 

и да се извършва молекулярно характеризиране и генотипиране на 

циркулиращите риновируси.  

 Определянето на вирусната етиология на ОРЗ чрез съвременни 

молекулярни методи е важно и би могло да доведе до провеждане на 

адекватно лечение, включително до редуциране на употребата на 

антибиотици, а също и да подпомогне разработването на адекватни стратегии 

за контрол на инфекциите. 

VI. ИЗВОДИ 

1.През сезон 2014/2015 доминиращите грипни вируси са подтип А(H3N2), а от 

тип В- линията Yamagata. През сезон 2015/2016 доминиращите вируси са 

подтип А(H1N1)pdm09, а от тип B- линията Victoria. 

 1.1.Налице е смяна в доминиращите грипни вируси през двата 

проучвани сезона.  

 1.2.Грипни вируси подтип А(H3N2) превалират при деца и младежи, а 

подтип А(H1N1)pdm09 – при индивиди в средна възраст. Грипни вируси тип B-

Victoria засягат предимно деца до 14-год. възраст, а тип B-Yamagata – 

предимно индивиди в зряла възраст. 

 1.3.В значителен процент от случаите грипната инфекция се усложнява с 

пневмония (14% през сезон 2014/2015 и 31% през сезон 2015/2016 г.). 

2.Антигенното охарактеризиране на грипните вируси показва: 

 2.1.Антигенна близост на грипните вируси от подтип А(H1N1)pdm09  и 

през двата сезона с ваксиналния щам А/California/7/2009. 

 2.2.Антигенен дрифт при грипните вируси от подтип А(H3N2), които са с 

променени антигенни характеристики и биологични свойства (не аглутинират 

еритроцити). 

 2.3.Антигенно родство на грипните вируси тип B-Yamagata с ваксиналния 

за следващия сезон щам B/Phuket/3073/2013, и тип B-Victoria – с ваксиналния 

щам B/Brisbane/60/2008, включен в 4 компонентната ваксина за сезона. 
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3.Генетичният анализ на грипните вируси доказва: 

 3.1.Грипните вируси А(H1N1)pdm09, циркулиращи през сезон 2014/2015, 

принадлежат към генетична субгрупа 6В, а тези през сезон 2015/2016 г. – към 

6В.1. 

 3.2.Повечето грипни вируси А(H3N2), доказани през сезон 2014/2015 

принадлежат към генетичен субклейд 3С.2а, един щам принадлежи към 

генетичен клейд 3С.3 и 1 щам – към субклейд 3С.3b  

 3.3.Всички грипни вируси А(H3N2), циркулиращи през сезон 2015/2016 г. 

принадлежат към генетичен субклейд 3С.2а. 

 3.4.Циркулиращите грипни вируси тип B-Yamagata принадлежат към 

генетична група 3, а тип B-Victoria – към генетична група 1А. 

 3.5.Проследената еволюция на гена на хемаглутинина при грипни 

вируси А(H1N1)pdm09, A(H3N2) и B-Yamagata след пандемията от 2009/2010 

потвърждава дивергенцията на съотвентие генетични групи и оформянето на 

нови субгрупи и субклейдове. 

 3.6.Открити са замени в аминокиселинния състав на хемаглутинина и 

невраминидазата, дефиниращи съответните генетични групи, но са налице и 

замени, характерни единствено за българските изолати. Идентифицирани са 

замени, попадащи в антигенните участъци на хемаглутинина. Установена е 

динамика в степента на гликозилиране. 

 3.7.Установени са аминокиселинни замени във вътрешните белтъци на 

грипен вирус подтип А(H1N1)pdm09, чиято честота силно нараства през 

последните 2 години в редица страни. 

4.Всички доказани грипни вируси са чувствителни към антивирусния ефект на 

невраминидазните инхибитори при изследване с генотипен и фенотипен 

метод. 

5.Проследяването на циркулацията на респираторно-синцитиалния вирус през 

сезони 2014/2015 и 2015/2016 г. при деца на възраст под 5 г. показва: 

 5.1.Едновременна циркулация на двете групи РСВ-А и РСВ-В, като през 

сезон 2014/2015 г. доминира РСВ-А, а през сезон 2015/2016 – РСВ-В. 

 5.2.РСВ се доказва най-често при кърмачета под 11 мес. възраст. 

 5.3.При деца с бронхиолит и пневмония РСВ е най-често доказваният 

патоген. РСВ е най-честият партньор при смесени инфекции на дихателните 

пътища. 

6. Генетичиният анализ на РСВ доказва: 
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 6.1.Циркулиращите РСВ група А принадлежат към генотип ON1, а РСВ 

грепа В – към генотип ВА9. Само един щам РСВ-В принадлежи към генотип 

ВА10. 

 6.2.Открити са характерните за генотипове ON1 и ВА дупликации на 

нуклеотидни и съответстващите им аминокиселинни последователности във 

втория хипервариабилен участък на протеина G. Открити са аминокиселинни 

замени, характерни само за българските щамове. Установява се увеличение в 

потенциалните места на О-свързано гликозилиране. 

7.Доказана е циркулация на ринувируси в България. 

 7.1.Риновирсната инфекция е по-честа при деца на възраст между 4 и 5 

год. 

 7.2.Риновирусните инфекции са по-чести сред амбулаторно лекувани 

пациенти. 

 7.3.Риновирусите са чест партньор в смесени инфекции на дихателните 

пътища. 

VII. Декларация за оригиналност (научни приноси) 

1.Проучена е циркулацията, генетичните и антигеннати характеристики на 

доказаните в страната грипни вируси 

2.За първи път в България е извършен анализ на аминокиселинните 

последователности на хемаглутинина, невраминидазата и вътрешните 

протеини на грипни вируси, циркулиращи в страната. Проучени са вирусните 

механизми за избягване на имунната защита на макроорганизма. 

3.За първи път у нас е изследвана чувствителността на грипните вируси 

A(H1N1)pdm09 към невраминидазния инхибитори оселтамивир с помощта на 

генотипен метод (real-time RT-PCR). 

4.Проучена е циркулацията на респираторно-синцитиалните вируси при деца 

под 5год.  чрез Real Time RT-PCR. 

5.За първи път в страната е извършено молекулярно-епидемиологично 

характеризиране и анализ на аминокиселинните последователности на 

циркулиращите респираторно-синцитиални вируси. 

6.За първи път в България са получени данни за разпространението на 

риновирусите. 
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