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Дисертацията е представена за обсъждане пред разширен научен колегиум на отдел 

„Имунология“ към Национален център по заразни и паразитни болести, на 13.06.2017г. 

Дисертацията съдържа 161 страници, 11  таблици и 31 фигури с едно приложение от 10 

страници с 5 таблици. Библиографската справка съдържа 294 заглавия. Изследванията са 

извършени в НРЛ по Имунология, НЦЗПБ в тясно сътрудничество с НРЛ по HIV и НРЛ по 

Хепатитни вируси, НЦЗПБ. 

 

Защитата на дисертацията ще се състои на 02.10.2017г. от ...:00 ч. в аулата на  

Националния  център  по  заразни  и  паразитни  болести,  бул. "Янко Сакъзов" 26, София, 

на открито заседание на научно жури в състав:  

Председател: Проф. д-р Мария Николова, дмн 

Членове: 

1. Проф. д-р Радка Аргирова, дмн – Токуда болница - София  

2. Проф. д-р Марияна Мурджева, дм – МУ – Пловдив  

3. Доц. д-р Ивайло Еленков, дм – СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров”- София  

4. Проф. д-р Христо Тасков, дмн – НЦЗПБ – София 

Резервни членове: 

1. Акад. д-р Богдан Петрунов, дмн 

2. Доц. Ивайло Иванов, дб – НЦЗПБ – София  

Материалите  по  защитата ще бъдат публикувани  на www.ncipd.org и ще бъдат на 

разположение в библиотеката на НЦЗПБ, София. 

  

http://www.ncipd.org/


3 
 

Списък на използваните съкращения 

 

ИО – Имунен отговор 

КАБКИС – Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН  

МЗ – Министерството на здравеопазването  

НРЛ – Национална референтна лаборатория 

НЦЗПБ – Национален център по заразни и паразитни болести  

СЗО – Световна здравна организация  

СПИ – Сексуално предавани инфекции  

СПИН – синдром на придобитата имунна недостатъчност  

ПМНК – Периферни мононуклеарни клетки 

АС - Абсолютен брой   

ALT – Аланинтрансаминаза 

AST– Аспартатаминотрансфераза 

ATP – Аденозинтрифосфат  

BSA – Говежди серумен албумин 

cART – комбинирана антиретровирусна терапия  

CD молекули – Cluster of differentiation molecules 

DAAs – Директно действащи антивирусни препарати (за лечение на HCV) 

EACS – Европейското клинично дружество по СПИН 

ECDC – Европейски център за превенция и контрол на заболяванията  

EU/EEA – Европейски съюз и Европейското икономическо прастранство  

FIB-4 score – Индекс за определянена на чернодробна фиброза  

HBV – хепатит В вирус  

HCV –хепатит С вирус  

HET – Хетеросексуални лица  

HIV – вирус на човешкия имунен дефицит  

HBsAg – Хепатит В антиген  

HCVAb – anti-HCV антитела  

IRIS – Синдром на имунното възпаление в следствие имунно възстановяване 

(Immunerestoration inflammatory syndrome)  

IDUs – Интравенозни наркомани  
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Ly – Лимфоцити  

MHC – Главен комплекс на тъканна съвместимост 

mAbs – Моноклонални антитела 

Mph – Макрофаг 

mDC – Миелоидни дендритни клетки 

MFI – среден интензитет на флуоресценция  

MSM – Мъже, които правят секс с мъже  

Mo – Моноцити 

NK   – Естествени клетки убийци  

NRTIs – Нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза  

NNRTI – Ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза  

pDC – Плазмацитоидни дендритни клетки 

PI – Протеазни инхибитори  

RT – стайна температура 

SVR –sustained virologic response траен вирусологиечн успех 

TCR – антиген-специфичен Т-клетъчен рецептор  

Treg – Регулаторни T Ly  

UNAIDS – обединена програма на ООН за HIV 

VL – Вирусен товар 
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Увод 

През последните две десетилетия вирусът на човешкия имунен дефицит (HIV), 

причинител на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (СПИН), е доказан като 

причина за милиони смъртни случаи. През годините, с въвеждането и усъвършенстването 

на своевременно прилагана комбинирана антиретровирусна терапия (cART), честотата на 

HIV-свързани усложнения е намалена и е увеличена продължителността на живот на 

хората, живеещи с HIV. Благоприятните тенеднеции в световен мащаб дават основание на 

СЗО (световна здравна организация) да постави амбициозната цел за елиминиране на HIV 

инфекцията до 2030г. чрез активно диагностициране, лечение и профилактика. 

Днес инфекцията с HIV е придобила статут на хронично заболяване, което подлежи 

на ефективен контрол. На преден план излизат придобитите ко-инфекции и не-HIV 

свързани усложнения, в т.ч. от продължителната терапия. Един от акцентите пада върху 

хепатитните ко-инфекции, които често придружават HIV и повлияват развитието на 

инфекцията както и успеха на cART. Те все още са слабо проучени, което определя 

терапевтичния подход като несигурен, поставяйки под въпрос неговия успех.  

Поради сходни пътища на предаване хепатит С (HCV) ко-инфекцията е широко 

разпространена сред HIV+ лица по света и в Република България. На преден план илиза 

въпросът за своевременно и адекватно лечение на двете инфекции при на HIV / HCV ко-

инфекция. HCV не се повлиява пряко от компонентите на cART за HIV, а ефектът от 

доскоро безалтернативните интерферон-базирани терапии е слаб на фона на страничните 

прояви от лечението. В ерата на директно действащи антивирусни препарати (DAAs) за 

безинтерфероново лечение на HCV, проблемът с изчистването на моноинфекцията 

изглежда разрешим. На преден план излиза въпросът за успешното комбиниране на новото 

лечение с сART. Лечението с DAAs при HIV+ пациенти изисква стриктен мониторинг и 

съобразяване с наличието на рискови фактори. Усилията се насочват към разшифроване на 

имунопатогенезата на ко-инфекцията. Целта е да се адаптират показателите за 

мониториране и да се даде основа за разработка на имунотерапевтични подходи, които да 

осигурят ако не пълно, то поне - функционално излекуване и редпективно подобряване 

продължителността и качеството на живот на HIV / HCV ко-инфектираните лица. 
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Цел 

Оценка на влиянието на коинфекцията с HCV върху клетъчно-медиирания имунитет при 

HIV+ пациенти, преди и по време на cART, както и изясняване на някои от механизмите,  

нарушаващи неговата регулация . 

 

Задачи 

1. Да се определят честотата и епидемиологичните характеристики на хроничните ко-

инфекции с хепатотропни вируси сред HIV+ лица, регистрирани в отделенията за 

HIV/СПИН в Република България. 

2. Да се извърши ретроспективен анализ на влиянието на хроничната ко-инфекция с HCV 

върху имунния дефицит и ефекта от едногодишна cART при HIV+ лица. 

3. Да се извърши проспективна оценка на ефекта от HCV ко-инфекцията, в хода на 

едногодишна cART, върху: 

 Диференциацията на основни субпопулации на естествения имунитет; 

 Диференциацията на ефекторните CD4 и CD8 T клетъчни субпопулации; 

 Диференциацията на регулаторната субпопулация CD4 FoxP3+ (Тreg); 

 Стимулирания цитокинов профил, като отражение на баланса между 

ефекторни и регулаторни механизми на клетъчния ИО. 

4. Да се определи функционалният потенциал на Treg и ефекта от тяхното деплетиране в 

условия на HIV/HCV ко-инфекция, в сравнение с HIV моноинфекция 

5. Да се идентифицират биомаркери, подходящи за функционална оценка на клетъчния 

имунитет в условия на HIV/HCV ко-инфекция. 
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Дизайн на проучването: етапи, групи и извършени изследвания: 

 

Фиг.1: Дизайн на проучването: етапи, групи и извършени изследвания. 
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Материали и методи: 

I. Пациенти.  

1. За определяне честотата и епидемиологичните характеристики на хепатотропните 

ко-инфекции сред HIV+ лица в страната са систематизирани и обработени данни за 

новооткритите за периода 01.01.2010 – 1.12.2014г. 934 HIV+ лица, регистрирани, 

проследявани и лекувани в специализираните отделения за лечение на HIV / СПИН в 

страната (СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров”, УМБАЛ „Св. Георги”, УМБАЛ „Св. Марина”, 

УМБАЛ „Г.Странски” и МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович"). Подробни демографски 

данни са събирани при поставяне на диагнозата и регистрацията на пациентите в 

специализираните отделения. Данните са обобщавани в Националната база данни за 

мониторинг и лечение на HIV+ лица в България. HIV+ пациенти с отрицателни 

резултати за anti-HCV антитела и хепатит В антиген (HBsAg-; HCVAb-) са определени 

като моноинфектирани (група 1.1 HIV). HIV+ лица с положителен резултат за anti-HCV, 

са определени като HIV / HCV ко-инфектирани (група 1.2 HIV/HCV). HIV+ лица с 

положителен резултат за HBsAg, са определени като HIV / HBV ко-инфектирани (група 

1.3HIV/HBV). HIV+ лица с положителен резултат за anti-HCV и HBsAg, са определени 

като HIV/HBV/HCV ко-инфектирани (група 1.4 HIV+HBV+HCV+, Фиг.1). 

2. За оценка на влиянието на HCV ко-инфекцията  върху имунния дефицит и ефекта 

от едногодишна cART при HIV+ лица, е направен ретроспективен анализ на строго 

дефинирани кохорти от 52 HIV / HCV ко-инфектирани пациенти с доказана активна 

репликация на HCV и отрицателни за HBsAg (HIV+HCV РНК+HBV-; част от група 1.2;) 

и 52 HIV моноинфектирани пациенти с отрицателна серология за HCV и HBV 

(HIV+HCV РНК-HBV-; част от група 1.1;). които са били на напрекъсната cART най-

малко 12 мес., Фиг.1). Eфектът от едногодишна cART е оценен по постигнето на траен 

вирусологичен успех (SVR, дефиниран като двукратно измерен HIV VL под нивото на 

детекция – < 1.6 log10 HIVРНК копия/мл), абсолютния брой на CD4 T клетки в 

периферна кръв, CD4 AС (кл./l) и промяна на CD4 AC (δCD4 AC) спрямо изходните 

стойности преди започване на cART. 

3. За оценка ефекта от HCV ко-инфекцията върху основни параметри на клетъчния 

имунитет в хода на едногодишна cART са изследвани проспективно (преди , на 1
ви

, 6
ти

 и 

12
ти

 месец от cART) 25 HIV / HCV cART наивни ко-инфектирани пълнолетни лица в 

сравнение с 25, сходни по възраст и изходни параметри HIV-моноинфектирани, всички 

с поне едно предхождащо изследване в ОППИН на СБАЛИПБ „проф. Ив. Киров”.  
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II. Контролни групи 

1. HCV моноинфектирани лица (n=14). 

2. Здрави доброволци (n=15). 

III. Проби 

1. За определяне на HIV и HCV VL са използвани проби от периферна кръв с калиев или 

натриев EDTA, взети в затворена система (BDVacutainer K2 EDTA, Ref.: 367525 и др.). 

2. За имунологичен мониторинг / имунофенотипизация са използвани проби от цяла 

венозна кръв, взета сутрин на гладно с антикоагулант натриев или литиев хепарин, 

съхранявана на стайна температура. В ограничения брой случаи с последващо 

изолиране на периферни мононуклеарни клетки (ПМНК) са избирани проби с наличие 

на достатъчно лимфоцити (Ly над 2500 кл./μl) или най-малко 5ml кръв. 

IV. Биопродукти, стандарти и спомагателни материали:  

1. Моноклонални антитела (mAbs) за директна имунофлуоресценция срещу антигени 

на човешки левкоцити; панел за имунофенотипизация: за всяко от mAb 

експериментално е определена оптималната работна концентрация (Табл.1). Панелът за 

разширена имунофенотипизация е посочен в Табл.2. 

2. Стандарти за флоуцитометрия: гарантират правилното функциониране на апарата и 

възпроизводимостта на измерванията. 

a) Cytometer Setup & Tracking Beads за калибриране на флоуцитометър FACS Canto. 

b) BD FACS 7-Color Setup Beads за калибриране на флоуцитометър FACS Canto. 

c) Calibrite микросфери за калибриране на флоуцитометър FACSCalibur. 

d) Quantibrite (BD PE Fluorescence Quantitation Kit, Ref. 340495 – за калибриране при 

измерване на количествена имунофлуоресценция по PE. 

e) Стандарти за измерване на комплекси от микросфери с улавящо антитяло + цитокин + 

вторично антитяло. Използват се предоставени в кита за измерване на Th1/Th2/Th17 

цитокинов профил. 

3. Фитохемаглутинин (PHA) неспецифичен стимулатор за всички ПМНК, поликлонален Т 

клетъчен активатор..  

4. Инхибитор на мембранния транспорт: брефалдин A (BFA). 
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Табл.1: Списък на използваните в комбинациите от панела за разширено 

имунофенотипизиране флуоресцентно маркирани mAbs:  

Флуорохром Специфичност  Производител 
Референция 

(Ref.) 

Работно 

разреждане 

Комбинация 

от панела 

FITC 

CD3 BD Biosciences 555332 1:5 Lin* за a.5.1 и a.5.2 

CD4 BD Pharmingen 555346 1:2 a.8 

CD8 IMMUNOTECH PN IMO451 1:4 a.9и a.10 

CD14 BD Pharmingen 555397 1:5 Lin* за a.5.1 и a.5.2 

CD15 BD Pharmingen 562370 1:5 Lin* за a.5.1 и a.5.2 

CD16 BD Biosciences 

BDPharmingen 
347523 

561308: 11104 
1:2 

1:8 

a.4 

CD21 BD Pharmingen 561372 1 :5 Lin* за a.5.1 и a.5.2 

CD45RA 
BD Pharmingen 

BD Biosciences 
555488 

347723 
1:4 

1:4 
a.2 (1); a.6 (1) 

CD57 BD Pharmingen 555619 1 :10 Lin* за a.5.1 и a.5.2 

CD160 Bio-Rad MCA2238F 1:8 a.3 

PD-1L(CD274) BD Biosciences 558065 1:4 a.7 

PE 

CD8 BD Pharmingen 555635 1:8 a.2 (2) 

CD38 BD Biosciences 347687 1:5 a.7 

CD56 BD Pharmingen 555516 1:2 a.3 и a.4 

CD69 BDPharmingen 555531 1:4 a.9 и а.10 контрола 

CD86 BD Pharmingen 555658 1:16 a.5.2 

CD123 BD Biosciences 340545 1:4 a.5.1 

CCR7 (CD197) BD Biosciences 560765 1:2 a.2 (1) 

aIL-17A BD Pharmingen 560486 1:4 a.9 

FoxP3 BD Pharmingen 560046 1:2; 1:4 a.6 

PD1(CD279) BD Biosciences 557946 1:4 a.8 

PE-Cy5 
CD25 DAKO R081101-2 1:100 a.6 (1) 

CD45RO BDPharmingen 560607 1:4 a.6 (2) 

PE-Cy7 
aIL-4 BD Pharmingen 560672 1:4 a.10 

CCR7 (CD197) BD Pharmingen 560922 1:4 a.2 (2) 

PerCP 

CD3 BD Biosciences 340663 1 :8 a.3 

CD4 BD Pharmingen 550631 1:16 a.2, a.7 и a.9 

CD8 BD Biosciences 347314 1 :4; 1 :16 a.8 

CD45 BD Biosciences 340665 1 :8 a.4 

HLA-DR BD Biosciences 340690 1:8 a.5.1 и a.5.2 

PerCP-Cy5.5 aIL-2 BD Pharmingen 560708 1:4 a.10 

APC 

CD8 BD Biosciences 340584 1:32 a.2 (1), a.и a.7 

CD11c BD Pharmingen 559877 1:4 a.5.1 

CD39 BD Biosciences 560239 1:4 a.6 

aIFNg BD Pharmingen 554702 1:10 a.9 

aIL-10 BD Pharmingen 554707 1:4 a.10 

CD45RO BD Pharmingen 559865 1 :8 a.2 (2) 

APC-Cy7 CD25 
BD Biosciences 

BIOLEGEND 

557753 

356122 

1:4 

1:4 
a.6 (2) 

AF647 CD127 BD Biosciences 558598 1:4 a.8 

Pas.Bl. CD4 
BD Pharmingen 

BIOLEGEND 

558116 

300521 

1:8 

1:8 
a.6 и a.10 

AmCyan CD3 BD Biosciences 339197 1 :5 ; 1:4 a.4 

BV421 CD69 BD Horizon  562883: 3031681 1:4 a.9 и а.10 

*Lin = CD3 + CD14+ CD15 +CD21 + CD57 - смес от антитела, които спомагат за отделянето на DC от 

лимфоцитите и останалите левкоцити – DC са Lin
neg 
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Табл.2: Панел от комбинации от флуоресцентно маркирани mAbsза подробна имунофенотипизация на субпопулации на ефекторни и 

регулаторни популации на естествения и адаптивния клетъчен ИО, стр.1-2 

Пара-

метър 
№* Комбинация от mAbs Субпопулации – Фенотип Цел на измерването 

%
 д

я
л

 и
 А

С
 

a.1 

(1): CD3
F
/CD4

PE-Cy7
/CD8

APC-

Cy7
/CD16+56

PE
/CD19

APC
/CD45

PerCP
 

 

(2):CD3
F
/CD4

APC
/CD8

PE
/CD45

PerCP
 

ХелперниCD4 T (CD3
+
CD4

+
); 

Цитотоксични CD8 T (CD3
+
CD8

+
); 

Антитяло продуциращи B(CD3
neg

CD19
+
); 

Естествени клетки убийци NK (CD3
+
CD56

+
); 

NKT (CD3
neg

CD56
+
) и TCRɣδ (CD3

hi
) лимфоцити 

Определяне на процент и 

абсолютен брой на основни 

лимфоцитни популации при моно- 

и коинфекция 

%
 д

я
л

 и
 д

и
н

а
м

и
к

а
 н

а
 с

у
б

п
о

п
у

л
а

ц
и

и
 

a.2 

(1): CD4
PerCP

/CD8
APC

/CCR7
PE

/CD45RA
F
 

 

(2): CD4
PerCP

/CD8
PE

/CCR7
PE-Cy7

/CD45RO
APC

 

Наивни паметови  – CCR7
+
/CD45RA

+
 (RO

neg
); 

Ефектор паметови– CCR7
neg

/CD45RA
neg

 (RO
+
); 

Централно паметови – CCR7
+
/CD45RA

neg
 (RO

+
); 

Крайно диференцирани – CCR7
neg

/CD45RA
+
 (RO

neg
) 

CD4 и CD8 T лимфоцити 

Определяне на процентен (%) дял 

диференцирани Tлимфоцитиза 

оценка функционалността и 

изтощаването на ИО вследствие на 

вирусната/ите инфекция/и 

a.3 CD3
PerCP

/CD8
APC

/CD56
PE

/CD160
F
 

Ефекторни цитотоксични CD8 T 

иCD56
lo

CD16
+
NK лимфоцити (CD160

+
) 

Определяне на % дял на 

цитотоксични лимфоцити за оценка 

на функционалност и изтощаване 

на ИО вследствие на вирусната/ите 

инфекция/и 

a.4 CD3
AmCyan

/CD16
F
/CD45

PerCP
/CD56

PE
 

Зрели цитокинпродуциращи NK (CD56
hi

CD16
neg

); 

Зрели цитотоксични ефекторниNK(CD56
lo

CD16
+
); 

Незрели цитокинсекретиращиNK (CD56
lo

CD16
neg

); 

Незрели NK с нарушена функция(CD56
neg

CD16
+
) 

Определяне на % дял и динамика 

на  ефекторни и регулаторни 

субпопулации на естествените 

клетки убийци. 

a.5 

5.1 Lin
F
/HLA-DR

PerCP
/CD123

PE
/CD11C

APC
 

 

5.2 Lin
F
/HLA-DR

PerCP
/CD86

PE
 

Общи DC (Lin
neg

Hla-DR+) 

Наивни DC(CD86
lo

); 

Цитокинпродуциращи pDC (CD123
hi

CD11c
lo

); 

Антигенпредставящи mDC (CD123
lo

CD11c
hi

) 

Активирани DC (CD86
+
) 

Определяне на % дял и динамика 

на ефекторни и регулаторни 

субпопулации наDC, вкл.на 

активирани DC по експресията на 

коактиватора CD86. 

a.6 

(1): FoxP3
PE

/CD4
Pas.Bl.

/CD25
PE-Cy5

/CD39
APC

/CD45RA
F 

 

(2): FoxP3
PE

/CD4
Pas.Bl.

/CD25
APC-Cy7

/CD39
APC

/CD45RO
PerCP

 

Treg (CD4+FoxP3
+
CD25

hi
): 

Наивни –nTreg(CD45RA
+
 (RO

neg
)/FoxP3

lo
); 

Ефекторни– effTreg(CD45RA
neg

 (RO
+
)FoxP3

hi
); 

Паметови – mTreg(CD45RA
neg

 (RO
+
)FoxP3

lo
); 

Активирани –aTreg (CD39
+
) 

Определяне на % дялна Тreg и 

динамиката на техните 

субпопулации, вкл.на активирани 

Treg по експресията на 

ектонуклеотидазата CD39 
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Табл.2:Панел от комбинации от флуоресцентно маркирани mAbsза подробна имунофенотипизация на субпопулации на ефекторни и 

регулаторни популации на естествения и адаптивния клетъчен ИО, стр. 2-2  

Пара-

метър 
№* Комбинация от mAbs Субпопулации – Фенотип Цел на измерването 

ABC a.7 CD4
PerCP

/CD8
APC

/ CD38
PE

/PD-1L(CD274)
F
 Активирани CD4 и CD8 ТLy(CD38+) 

Изчисляване на брой anti-CD38 

молекули(ABC)  върху CD4 и CD8 Т 

лимфоцити за определяне степента 

им на активация. 

MFI 

a.7 CD4
PerCP

/CD8
APC

/ CD38
PE

/PD-1L(CD274)
F
 

Активирани CD4 T и CD8 T Ly 

(MFI PD-1L >от фон) 

Определяне на средния интензитет 

на флуоресценция (MFI) за отчитане 

на степента на активиране на Т 

лимфоцитите по експресията 

лиганда на рецептора за апоптоза 

PD-1 (PD-1L). 

a.8 CD4
F
/CD8

PerCP
/CD25

APC-Cy7
/CD127

AF647
/PD-1(CD279)

PE
 

ИзтощениCD4 T, Treg (CD25
hi

/CD127
lo

)и CD8 

TLy(MFI PD-1>от фон) 

Определяне на MFI за отчитане на 

степента на изтощаване на Т 

лимфоцити по експресията на 

рецептора за апоптоза PD-1. 

% дял 

a.9 CD4
PerCP

/CD8
F
/CD69

BV421
/IFNg

APC
/IL-17А

PE
 

IFN+ CD4 T и CD8 T Ly 

IL-17А+CD4 T и CD8 Т Ly 

определяне % дял на IFNg и IL-17А 

продуциращи CD4 иCD8 Т Ly при 

наличие или липса на Treg при 

наличие  

a.10 IL-2
PerCP-Cy5.5

/IL-4
PE-Cy7

/IL-10
APC

/CD4
Pas.Bl.

/CD8
F
/CD69

BV421
 

IL-2+ CD4 T и CD8 T Ly 

IL-4+ CD4 T и CD8 Т Ly 

IL-10+ CD4 T ии CD8 Т Ly 

определяне % дял на IL-2, IL-4 иIL-

10 продуциращи CD4 иCD8 Т Ly 

при наличие или липса на Treg при 

наличие 

*Комбинации а.1 до а.5, а.7 и а.8 са използвани за директно маркиране на повърхностни антигени по процедура лизиране с промиване. 

В комбинация а.6 FoxP3
PE

 е използвано отделно за вътреклетъчно маркиране на транскрипционния фактор FoxP3 по процедура лизиране с промиване с 

пермеабилизиране след като клетките са вече повърхностно маркирани с останалите mAbs от комбинацията. Аналогично в комбинации а.9 и а.10 

IFNg
APC

/IL-17А
PE

/ IL-2
PerCP-Cy5.5

/IL-4
PE-Cy7

/IL-10
APC

 са използвани за вътреклетъчно маркиране на синтезирани цитокини. 
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V. Китове и консумативи: 

1. TruCount епруветки 

2. Стандартни полистиренови епруветки за флоуцитометрия. 

3. Криоепруветки за замразяване на плазма от активирана с PHA цяла кръв. 

4. 15ml и 50ml епруветки с конично дъно – тип Falcon. 

5. 24 ямкови стерилни плаки за клетъчно култивиране. 

6. Кит за пределяне на стимулиран Th1/Th2/Th17 цитокинов профил, оптимизиран за 

едновремен анализ на физиологични нива [pg/ml] на интерлевкините: IL-2, IL-4, IL-

6, IL-10 и IL-17A, туморен некротизиращ фактор (TNF) и интерферон-γ (IFNγ) в 

плазма, серум и др. 

7. Магнитни сфери за имуномагнитно деплетиране на CD25+ Ly. 

VI. Оборудване. 

1. Флоуцитометър 

a) С два лазера - FACS Calibur  –за отчитане на параметри по 4 цвята + софтуер BD 

Multiset software за FACSCalibur. 

b) С три лазера (FACSCanto II) – за отчитане на параметри по 6 цвята + клиничен 

софтуер FACSCanto и аналитичен вариант– FACSDiva v.6.0. 

2. Магнитна стойка. 

3. Клатачка. 

VII. Методи, отчитане и анализ на резултатите 

1. Имунофенотипизация: обработка на проби, предназначени за флоуцитометрично 

измерване.  

a) Директно маркиране на повърхностни антигени, с лизиране без промиване. 

b) Директно маркиране на повърхностни антигени с лизиране и промиване. 

c) Маркиране на вътреклетъчни антигени / цитокини – след лизиране и 

пермеабилизиране с промиване. 

2. Стимулация на цяла кръв с PHA. 

3. Определяне на стимулиран цитокинов профил. 

4. In vitro определяне % дял на активирани, цитокинсекретиращи ефекторни T Ly 

в присъствие и в отсъствие та Treg. 

5. Вирусологични методи: данните са любезно предоставени от НРЛ по HIV и НРЛ по 

Хепатитни вируси и са използвани при анализ на имунологичните данни: 

 Диагностициране на HIV инфекция и вирусологично проследяване. 

 Диагностициране на HBV и HCV ко-инфекции и вирусологично проследяване.  
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6. Определяне на FIB-4 score по справка за лабораторни данни за AST и ALT и 

тромбоцити.  

7. Статистическа обработка на резултатите: използван е специализиран софтуер 

GraphPad 4.0 – 6.0. 

Резултати и обсъждане 

I. Определяне на честотата и епидемиологичните характеристики на хронични ко-

инфекции с хепатотропн вируси сред HIV+ лица, регистрирани в отделенията за 

HIV / СПИН в България: За петгодишния период 2010 - 2014г. ко-инфекция с HCV е 

доказана средно при 25.6% от изследваните, като най-много са случаите през 2010 г. 

(42.0%) и постепенно намаляват до 13.0% през 2014г. През периода 2014г. – 2016г. 

честотата на новооткрити  HIV/HCV ко-инфекции практически се задържа на едно 

ниво (15.0 - 16.0%). Активна HCV ко-инфекция (HCV РНК+) е доказана при 78.1% от 

всички серологично позитивни, изследвани за определяне на HCV VL, което показва 

висока честота на хронифициране  на HCV в условията на HIV ко-инфекция. 

Хепатит B ко-инфекция е серологично доказана при 10.4 % от тестваните лица, с 

максимум отново през 2010г. (15.0%) , постепенно намаляване до 6.0% през 2014 г. и 

тенденция за задържане на постоянно ниво през 2015г. и 2016г. (съответно 7.0 и 9.0% 

от новорегистрираните HIV+ лица). Активна HBV инфекция е доказана средно при 

51.1% от всички изследвани за определяне на HBV VL, което показва висок дял и на 

хронифична HBV инфекция сред HIV+ лица в страната.  

При 31 от изследваните лица серологичните изследвания са позитивни 

едновременно за HBV и за HCV ко-инфекция, като само в два от случаите е доказана 

едновременна активна ко-инфекция (данните не са показани). 

Табл. 3: Честота на HCV и HBV ко-инфекции сред HIV+ лица в България (2010-2014г.)   

 HIV HCV HBV p* 

Брой доказани инфекции 934 203 82 / 

Серологично доказана ко-инфекция 
% 

Брой тествани/ позитивни 

25.6 

794/203 

10.4 

786/82 
< 0.0001* 

Вирусологично доказана коинфекция 
% 

Брой тествани/ позитивни 

78.1 

151/118 

 

51.1 

47/24 

 

< 0.0001* 

/ - неприложимо; p* - вероятност, определена чрез Chi-square тест HIV/HCV спрямо HIV/HBV 
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А/  

В/  

Фиг.2: Процентен дял на новорегистрирани HIV+ лица с HCV и HBV ко-инфекции в 

Република България за периода 2010г.-2014г., допълнено с  данни за 2015г. и 2016г.  
А/ Новорегистрирани HIV+ лица с HCV ко-инфекция В/. Новорегистрирани HIV+ лица с HBV ко-инфекция 

На фона на ниско разпространение на HIV / СПИН в страната и постепенното 

намаляване на разпространението на HIV сред IDUs, отразяващи усилената работа по 

„Национална програма за превенция и контрол на HIV/СПИН”, хроничните 

хепатотропни ко-инфекции, и преди всичко HCV/HIV остават актуален проблем. 

Инфекцията с HCV хронифицира в огромната част от случаите на фона на имунен 

дефицит и, за разлика от HBV, не подлежи на активна имунопрофилактика и не се 

повлиява пряко от компонентите на cART. Eдновременната инфекция с HIV и HCV  

предоставя уникална система за изследване на две взаимно повлияващи се хронични 

инфекции със значително отражение върху имунната система. Липсата на 

задължителни насоки за мониторинг и лечение в условия на ко-инфекция, както и 

специфичният социален профил на ко-инфектираните, са обективни пречки за 

последователно прилагане на скъпо-струващата съвременна терапия, с последици – 

неясна прогноза на двете инфекции и повишен риск  от разпространението им в общата 
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популация. Поради изложените по-горе причини, съсредоточихме по-нататъшните си 

изследвания върху групата на HIV/HCV ко-инфектираните лица.  

II. Ретроспективен анализ на влиянието на хроничната ко-инфекция с HCV при 

HIV+ лица върху имунния дефицит и ефекта от едногодишна cART. 

1. Регистриране  в лечебно заведение  и придържане  към проследяване  и лечение  

Табл. 4: Демографски и поведенчески характеристики на HIV / HCV ко- спрямо HIV 

моноинфектирани пациенти. 

Демографски и поведенчески характеристики: 
HIV / HCV 

n=203 

HIV 

n=731 
p  

Мъже [%] 

Жени [%] 

83.0 

17.0 

80.0 

20.0 

> 0.05* 

> 0.05* 

Възраст  при регистрация  [средно години ± SEM] 29.0 ± 0.6   34.0 ± 0.5  <0.0001* 

IDUs [%] 70.4 2.3 <0.0001* 

Роми [%] 41.9 9.6 <0.0001* 

Време между диагнозата и регистрацията [средно дни ±SEM] 133.0 ± 16.0  40.0 ± 5.0 <0.0001** 

Време между диагнозата и започване на cART [средно дни ±SEM] 

 

373.0 ± 47.0 248.0 ± 22.0 <0.01** 

Време между регистрацията и началото  на cART [средно дни ±SEM] 

 

236.0 ± 45.0 216.0 ± 22.0 1** 

Започнали cART [n, (%)] 36.4 36.2 1* 

Загубени от проследяване [n, (%)]  32.1 22.1 <0.05* 

Смъртни случаи [%]   8.0 4.1 <0.05* 
 

 p* - вероятност, определена чрез Chi-square тест ; p** -  вероятност, определена чрез непараметричен 

Mann-Whitney тест; SEM – стандартна грешка на средната стойност 

Заб.: При наличие на данни за мултирисков профил за основен път на трансмисия на инфекциите при 

IDUs е приета интравенозната употреба на наркотици.  

При HIV/HCV ко-инфектираните се наблюдава ясна тенденция за по-късна 

регистрация в специализираните отделения за HIV/СПИН след поставяне на диагнозата 

в много по-напреднал стадий на имунен дефицит. Късното регистриране възпрепятства 

и навременното стартиране на cART, което е непосредствен риск от незадоволително 

повлияване. Значително по-високи са процентът ко-инфектирани пациенти, изгубени от 

проследяване и честотата на смъртните случаи. 

2. Вирусологичен и имунологичен ефект от едногодишна cART   

Непосредствено преди започване на cART двете кохорти отново имат сходни 

вирусологични и имунологични параметри. След едногодишна cART ко-инфектираната 

кохорта се отличава със значимо по-лош вирусологичен отговор: по-висок среден HIV 



17 
 

VL и значително по-голям дял  пациенти без вирусологичен успех (SVR).  Съответно, 

имунологичният отговор към cART, оценен по CD4 AC и неговата промяна ( ΔCD4 AC) 

е значително по-слаб в условията на ко-инфекция. 

Табл.5: Характеристики на HIV/HCV и HIV моноинфектирани пациенти по време на 

едногодишна  cART 

Преди започване на cART 
HIV/HCV 

n = 52 

HIV 

n = 52 
p 

HIV VL [средно Log10HIV РНК копия/ml ± SEM] 4.8 ± 0.2 5.3 ± 0.2 > 0.05** 

CD4 AC [средно клетки/μl mean ± SEM] 189.0 ± 24.0 231.0 ± 17.0 > 0.05** 

След 12 месечна cART HIV/HCV HIV p 

HIV VL [средно Log10HIV РНК копия/ml ± SEM] 2.7 ± 0.2 1.5 ± 0.1  < 0.01** 

Пациенти без SVR [%] 63.0 38.0 < 0.0001* 

CD4 AC [средно клетки/μl mean ± SEM] 291.0 ± 31.0 517.0 ± 36.0 < 0.0001** 

ΔCD4 AC [средно клетки/μl mean ± SEM]
1
 110.0 ± 25.0 233.0 ± 17.0 < 0.0001** 

p* - вероятност, определена чрез Chi-square тест; p** -  вероятност, определена чрез непараметричен 

Mann-Whitney тест; SEM – стандартна грешка на средната стойност; SVR – HIV VL под 1,6 Log10HIV 

РНК копия/ml на 12
ти

 месец от cART; 
1
ΔCD4 AC = CD4 AC след 12 м. cART - CD4 AC преди започване 

на cART 

Като се има предвид „поведенческият модел”, характерен за българските ко-

инфектирани лица и фактът, че преобладаващата част са IDU, при които заразяването с 

HCV и HIV може да се случи на практика едновременно, хипотезата за голяма 

продължителност на ко-инфекцията е напълно реална. По-голямата част от 

публикуваните до момента данни за влиянието на HCV ко-инфекцията върху ефекта от 

cART показват забавено имунологично възстановяване при ко-инфекция. Нашите 

данни подкрепят изводите за  негативно влияние на  HCV ко-инфекцията върху ефекта 

от cART, което се отразява директно от забавено нарастване на CD4 AC. Подобни 

наблюдения имат и други автори, като едно от обясненията е възможността за  

репликация на HCV и HIV-1 в едни и същи клетки, но също така- допълнителната 

имунна активация, индуцирана от HCV. На този етап няма информация дали 

установено изоставане в имунологичното възстановяване при ко-инфектирани 

пациенти може да се „навакса” и доколко тава зависи от успоредното прилагане на 

директно действащите антивирусни препарати за лечение на HCV (DAAs), cART 

режима или продължителността на инфекцията преди стартиране на терапията. Във 

всички случаи, изложените дотук резултати  подчертават необходимостта от 
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целенасочен скрининг за HCV сред HIV+ лица, особено в трансмисионната група на 

IDUs и стриктно проследяване на HCV ко-инфектираните пациенти за активна HCV 

инфекция, както и своевременно започване на съвременно лечение за двете инфекции. 

Скъсяването на времето между диагнозата на HIV-инфикцията и регистрацията в 

специализирано лечебно заведение, както и специфично обучение и консултиране на 

пациенти с мултирисков профил по време на този уязвим период, би било основа за 

успешно лечение. Наред с това се очертава необходимостта от по-детайлно изследване 

на имунното възстановяване в условията на ко-инфекция и изясняване на механизмите, 

които го нарушават. 

III. Проспективна оценка на ефекта от HCV ко-инфекцията върху параметрите на 

клетъчния ИО в хода на едногодишна cART. 

1. Основните лабораторни характеристики на HCV ко- и HIV моноинфектираните 

пациенти преди започване на cART и на контролните групи са описани в Табл.6. И в 

трите инфектирани групи не е прилагано предхождащо лечение. Това позволява да се 

проследи патогенезата на единичната и съвместна инфекция непосредствено преди 

започване на терапия, както и да се оцени прекият ефект от едногодишен 

терапевтичен курс за HIV в условия на ко-инфекция.  Сходните режими на cART 

правят HCV ко- и HIV моноинфектираната група сравними в хода на непрекъсната 

едногодишна cART. На този фон е направена и оценка на влиянието на HCV ко-

инфекция върху HIV и HCV вирусния товар и върху основни параметри на клетъчния 

имунитет за този период.  

2. Имунологично проследяване с разширен панел за имунофенотипизация: 

Определянето на основните лимфоцитни популации, показа, че общият брой Ly, 

както и АС и % дял на В и Т Ly попадат в референтните граници за здрави лица и не 

се изменят значително нито в ранните етапи, нито в хода на HIV инфекцията и в двете 

HIV+ кохорти. Ко- и моноинфектираните лица, преди започване на терапия, се 

отличаваха със значително по-малко NK Ly (%, AC), както от здравите контроли, така 

и от контролите с HCV моноинфекция. При HIV+ кохорти се наблюдаваше 

характерното изчерпване на CD4 T Ly, което е значитнелно по-изразено и по-бързо 

при ко-инфекция. Възстановяването на относителния дял и CD4 АС в хода на 

ефективната терапия е по-бавно при ко-инфектираните, като изоставането е видимо 

още на шестия месец от cART. И в двете HIV-инфектирани групи цитотоксичните 

CD8 T Ly остават повишени спрямо нормата след едногодишна cART, което се 

отразява от трайно намален CD4/CD8 индекс. 
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Табл.6: Изходни лабораторни характеристики на HCV ко- и HIV, HCV моноинфектираните пациенти, включени в проспективното 

проучване преди започване на терапия 

Лабораторни характеристики:  HIV / HCV HIV HCV 
p1 

(co- vs. HIV) 

p2 

(co- vs. HCV) 

Брой [n] 30 30 14 / / 

Anti-HCV тест (+/-) + –  + / / 

Потвърдена активна HCV коинфекция  [n, (%HCV РНК+)] 25 (83.3) / 10 (71.4) / < 0.01* 

Стадий на HIV инфекцията : 

 Ранна (CD4 AC > 350; [n, (%)]) 

 Напреднала (CD4 AC > 350; [n, (%)]) 

 

14 (46.7) 

16 (53.3) 

 

14 (46.7) 

16 (53.3) 

 

/ 

/ 

 

1* 

1* 

 

/ 

/ 

Предхождащо лечение  

 на HIV инф. (ДА/НЕ)  

 на HCV инф. (ДА/НЕ) 

 

НЕ 

НЕ 

 

НЕ 

НЕ 

 

НЕ 

НЕ 

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

HCV VL [средно Log10HCV РНК копия/ml ± SEM] 5.8 ± 0.2 / 6.6 ± 0.2 / < 0.05** 

HIV VL [средно Log10HIV РНК копия/ml ± SEM] 4.4 ± 0.2 4.3 ± 0.2 / > 0.05** / 

Нива на аминотрансферазите: 

 AST [IU/ml] 

 ALT [IU/ml] 

 

39.4 ± 6.4 

58.9 ± 10.6 

 

29.5 ± 3.5 

26.5 ± 2.5 

 

76.8 ± 14.3 

80.4 ± 13.7 

 

> 0.05 

< 0.005 

 

> 0.05 

< 0.05 

Фиброза на черния дроб [n, (% от тестваните)] 

 FIB score <1.45 = F0-F1 

 FIB score >3.25 = F2-F4 

 

16 (94.1) 

1 (5.9) 

 

18 ( 75.0) 

6 (25.0) 

 

5 (41.7) 

7 (58.3) 

 

> 0.05* 

< 0.05* 

 

<0.0001* 

<0.0001* 

Преобладаващ cART режим (%) ABC/3TC /ATVr(45.5) ABC /3TC /DRV (40.0) / > 0.05* / 

 Стадият на HIV инфекцията е дефиниран според CD4 AC: напреднала cART (CD4 < 350 клетки / μl) спрямо ранна HIV инфекция (CD4 > 350 клетки / μl);  

 Степента на чернодробна фиброза е определена по т. нар. “FIB-4 score”.  

p* - вероятност, определена чрез Chi-square тест; p** -  вероятност, определена чрез непараметричен Mann-Whitney тест; / - неприложимо; SEM – стандартна грешка 

на средната стойност; p1 – вероятност, определена чрез Mann-Whitney тест, HIV/HCV спрямо HIV; p2 – вероятност, определена чрез Mann-Whitney тест HIV/HCV 

спрямо HCV 
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В обобщение, ко-инфектираната група се отличава значимо от HCV-

моноинфекцията не само по изчерпването на хелперните CD4 Т Ly, но и по 

абсолютното увеличение на цитотоксични CD8 T Ly (CD8AC) и значимо намален 

CD4/CD8 индекс, отразяващ персисиращото антигенно натоварване. Тя не се 

отличаваше съществено по нивата на  основните Ly популации и Т-субпопулации от 

HIV моноинфектираната преди и в хода на cART. Основните индикатори за 

активността и прогресията на HIV инфекцията (CD4 AC и HIV VL), както и нивата на 

имунната активация (CD4/CD8 индекс) също са сходни преди започване на cART. 

Липсва и допълнително разрастване на CD8 Т Ly въпреки наличието на втори 

антигенен стимул, което може да е белег за възпрепятстван или незадоволителен 

ефективен цитотоксичен имунен отговор в условия на ко-инфекция. След едногодишна 

терапия негативният импакт на коинфекцията върху ефекта от cART проличава в по 

незадоволителното възстановяване на CD4 T Ly, което позволява да се предположи, че 

HCV засяга по специфичен начин CD4 T клетъчния пул независимо от активността на 

HIV инфекцията. Нашите резултати показват, че проследяването на основни Ly 

популации, е крайно недостатъчно за прогнозиране на имунното възстановяване и за 

оценка на сложните процеси на развитие на едновременно протичащи хронични 

инфекции, сериозно повлияващи имуннологичните механизми за защита на организма, 

компрометиращи лечението и възстановяването му при HIV/HCV ко-инфектирани 

пациенти. 

Диференциация на основни субпопулации на естествения имунитет; 

 TCR Ly в HIV+ кохорти бяха значително повишени, като в хода на cART 

нивото им се нормализира. Макар, че нивата на TCR Ly изглеждат сходни в HIV+ 

групи преди и по време на cART, детайлен анализ показа, че с напредване на 

нелекуваната HIV инфекция TCRgd Ly намаляват при ко-инфектираната група, което 

вероятно се отразява пряко на ИО чрез промени в цитокиновия фон. От друга страна, 

ко-инфектираните лица се отличават от HIV моноинфектираните с повишен дял NKT 

Ly, сходен с този при HCV-моноинфекция. NKT имат двуяка роля във фиброгенезата в 

черния дроб, като благоприятстват имунното възпаление, но и привличат Treg за 

неговото ограничаване.  

 NK Ly попуация бе подробно анализирана по експресията на CD56 и CD16 и 

степента на активация по % NK експресиращи CD160.  

Анализът показа, че с напредване на HIV инфекцията % и АС цитотоксични NK 

клетки (CD56lo) слабо нараства при ко-, докато при моноинфекция се наблюдава 
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прогресивното им изчерпване (Фиг.3А). Изчерпването на цитотоксични NK Ly преди 

започване на cART корелира с висок HIV VL след 12 месечна терапия (p < 0.05, R = - 

0.39, Фиг.3Б) и може да се определи като прогностичен маркер. В хода на едногодишна 

cART делът CD56
lo

 NK се запазва при ко-инфектираните и се възстановява още на 

шестия месец при моноинфектираната група. Беше установено също така, че при HIV 

инфекция % и АС на цитокинпродуциращи NK Ly (CD56
hi

) е значително намален 

спрямо нормалните стойности (NK
hi

 % [средно (min-max)]: 5.7 (2.9-10.5), p < 0.05 и АС 

[средно (min-max)]: 30 (20-42), p < 0.005) и спрямо HCV-моноинфектирани пациенти, 

което също следва за повлияе сериозно цитокиновия фон (Фиг.3В). Нелекуваната HIV 

инфекция се отличава и с повишена активация на цитотоксични  NK клетки (нарастване 

на субпопулацията CD160+ NK клетки с изразена цитотоксичност).  Ко-инфекцията 

намалява  относителния  дял активирани  CD160+ NK. Това свидетелства за 

допълнително увреждане функционалността на вродения ИО (Фиг.3Г). Относителният 

дял на тази субпопулация се изравни с този при HIV моноинфекция едва на шестия 

месец от cART.   

Допълнително бе установено ,че при нелекувана HIV инфекция, както и в хода на 

едногодишна терапия се наблюдава  повишаване на незрелите NK Ly (CD56
neg

)  спрямо 

здрави контроли, както при моно така и при ко-инфектираните пациенти. Те се 

определят като толерогенни, защото се характеризират с  липсваща цитотоксична 

функция и  нарушена секреция на цитокини и  нямат капацитет да повлияят развитието 

на вирусната инфекция. Делът им при ко- е сходен с този при моноинфекция на всеки 

от етапите на проучването. До дванадесетия месец от cART и в двете групи се стига до 

нормализиране нивата на тази неефективна субпопулация NK Ly. 

 И двете HIV+ групи се отличаваха с: увеличен дял наивни/незрели за сметка на 

намалени активирани DC, както и намален дял функционални mDC и pDC, в сравнение 

със здрави контроли.  Между ко- и моно-инфектираните групи не бяха установени 

значими разлики.       

  В резюме при нелекуваната HCV/HIV ко-инфекция се наблюдава нарушено 

узряване, абсолютно намаляване и функционално изтощение на съществени елементи 

от естествения имунитет. В повечето случаи възстановяването на тези субпопулции е 

забавено или липсва на фона на cART .Нашите резултати  насочват вниманието към NK 

клетъчните и DC субпопулации като  важно звено във веригата на КИО, чието 

увреждане .води до до неефективно  диференциране  на ефекторите на адаптивния КИО 

и оттам  - до   неефективен антивирусен ИО. 
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 A/  Б/ 
 

 

В/  Г/  

 

Фиг.3: Динамика на NK лимфоцитни  субпопулации при HIV / HCV ко- и HIV моноинфектирани лица в хода на  12 м. cART А/ 

Динамика на цитотоксични CD56
lo

CD16
+
 NK Ly: отразява нива на цитотоксични NK Ly – в ранните етапи -  < 350 CD4; при напреднала HIV инфекция -  > 350 

CD4 и след едногодишна (12м.) cART. Б/ Корелация между процентен дял на CD56
lo

CD16
+
 NK Ly преди започване на cART и нива на HIV VL 

след 1г. cART: отразява връзката между % цитотоксични NK Ly преди започване и HIV VL след 1г. cART В/ Динамика на цитокинпродуциращи 

CD56
hi

CD16
+
 NK Ly при HIV/HCV ко- и HIV моноинфекция: отразява нива на цитокинсекретиращи NK Ly – в ранните етапи - < 350 CD4; при напреднала 

HIV инфекция -  > 350 CD4 и след 1г. cART. Г/ % CD160+ цитотоксични NK: отразява нивото на активирани, функционални цитотоксични NK Ly преди започване 

и в хода на 1г. cART. На графиката са показани резултатите непосредствено преди започване на cART и на 1, 6 и 12 месеца от терапията 

R = -0,39 
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Диференциация на ефекторните CD4 и CD8 T клетъчни субпопулации (Фиг.4): 

 

А  

Б  

В  
 

Г  

 

Фиг.4: Диференциация на CD8 и CD4 T Ly при: А и Б,  HIV/HCV ко-инфекция (червено) в 

сравнение с HCV моноинфекция (сиво); В и Г: HIV моноифекция; с права линия е означена 

средната референтна стойност за съответния показател 
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 Диференциацията на CD4 и CD8 Т ефекторите бе оценена чрез определяне % дял 

наивни (N), централно паметови (CM), ефектор паметови (EM) и терминално 

диференцирани (TD) CD4 и CD8 Tефектори. Изчерпването на N и ускореното образуване 

на ЕМ Т Ly персистира на фона на 12-месечната cART и в двете HIV+  групи. 

Наблюденията отразяват ускорената диференциация на Т Ly в условия на хронична HIV 

инфекция, която в рамките на CD8 T клетъчния пул води до нарушено генериране на 

имунна памет и  изтощаване на ефекторната субпопулация, а в рамките на CD4 – и до 

терминална диференциация, свързана и с директното инфектиране и стимулиране на CD4 

T клетки и от двата вируса. 

Маркери, свързани с активацията, функционалната диференциация и изтощаването 

на ефекторните Т Ly   

  

 Ензимът циклична аденозин дифосфат (ADP) хидролаза (CD38) е класически 

маркер за имунна активация и хронично имунно възпаление. Отдавна е известна пряката 

му корелацията с HIV VL, независимо от CD4 AC, и негативната му прогностичната 

стойност при пациенти с хронична HIV инфекция. Данните са количествената експресия 

CD38 върху CD4 и CD8 T Ly при анализираните от нас HIV+ групи са представени на 

Фиг.5. Установихме повишена експресия на CD38 върху CD4 и CD8 T Ly преди началото 

на cART, като ко-инфекцията с HCV води до допълнително нарастване експресията на 

CD38 върху CD4 T Ly, както в сравнение с HIV, така и в сравнение с HCV 

моноинфектираната контролна група. Нещо повече,  нивата на CD38 върху CD4 T Ly 

остават значително повишени  дори в хода на cART, за разлика от  моноинфектираната 

група, където се нормализират веднага след началото на терапията. Това е директно 

доказателство за по-изразено хронично имунно възпаление в условия на ко-инфекция. 

Върху CD8 T Ly CD38 бе само относително повишен в сравение с HIV моноинфекция, без 

статистическа значимост.  Повишената експресия на CD38 върху CD4 Ly при ко-инфекция 

може да се счита за прогностичен маркер за ефекта от терапията тъй като, комбинирана с 

по-слабото възстановяване на CD4 AC, описва тенденцията за по-слабо възстановяване на 

ИО. Значението на CD38 като чувствителен маркер на имунната активация извън 

хроничната HIV инфекция е изследвано задълбочено от български колективи, в т.ч.  при 

хронични и остри вирусни и батериални инфекции с различен характер на антигенното 
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натоварване: лекувана и нелекувана   HIV инфекция, хронична HBV, хронична и остра 

EBV, хронична CMV и др. Независимо от етиологията и силата на антигенно дразнене, във 

всички случаи се установява сигнификантно повишаване на CD38 ABC върху CD8 Т Ly, а 

значима активация на CD4 T Ly се установява в хода на активна хронична HBV инфекция, 

неконтролирана HIV инфекция.  

 

А/  

   Б/  

 

Фиг.5: CD38 (ABC) върху CD4 (A) иCD8 (Б) TLy при HIV/HCVко- и HIV моноинфекция 

в хода на cART. Графикатаотразяванивото на експресия на активационния маркер CD38 върху CD4 и 

CD 8 TLy. cART. На графиката са показани резултатите непосредствено преди започване на cARTи на 

1, 6 и 12 месеца от терапията. 
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Данни относно HIV/HCV ко-инфекция се представят запръв път у нас. Те са в унисон с 

няколко публикации, които намират повишена експресия на CD38 върху CD8 Ly, без значима 

разлика между HCV/HIV и HIV. Feuth et al., също намират  значително по-високи нива на 

CD38 върху CD4 Ly при HCV-коинфектирани. Продължителната активация на CD4 T 

клетъчния пул е в унисон с относителното нарастване на CD4 CM субпопулацията при ко-

инфектираните пациенти. 

 CD160 е функционална молекула, свързана с Т-лимфоцитната активация и 

диференциация. Предходни изследвания с участието на български автори установяват, че 

експресията на CD160 нараства при антигенно дразнене върху CD8 Ly с висока 

цитотоксичност, като нивата му корелират с HIV VL, а високата експресия на CD160 има 

благоприятно прогностично значение за ефекта от cART. Ние установихме значително 

повишен процент CD160+ CD8 в условия на HIV моноинфекция, докато при ко-

инфектираните пациенти той бе значително по-нисък и практически в референтни граници 

(Фиг.6). Това дава основание да се предположи, че намаляването на CD160+ CD8 T Ly при 

HIV/HCV ко-инфекция е в следствие действието именно на HCV инфекцията. В хода на 

cART нивата на CD160+ CD8 T Ly в ко-инфектираната група значително намаляват 

спрямо нормата.  

Предишни изследвания показват, че силната и/или продължителна стимулация с 

антиген  води до загуба на експресията на  CD160, т.к. молекулата се отделя в разтворим 

вид при високи концентрации на IL-2 (остра вирусна инфекция, HIV+ART-).  По принцип 

високите изходни нива, последвани от постепенно намаляване на CD160+ CD8 T Ly са 

благоприятен прогностичен фактор за ефекта от cART. Тенденцията за допълнително 

изчерпване на активирани цитотоксични CD8 T Ly при ко-инфекция, е по-скоро негативна, 

тъй като повишените нива на тези клетки, особено в ранните етапи на развитие на HIV е 

свързано с по-добър отговор към терапията. В условията на остра инфекция отпадането на 

ко-стимулиращия сигнал е механизъм за обратно регулиране на CD8 T Ly активация и 

предотвратяване на прекомерното разрастване и /или изтощаване на съответните 

специфични клонове. В условията на хронична инфекции обаче, това може да е една от 

причините за неефективен CD8 Т ИО. Така субпопулацията CD160+CD8+ се очертава като 

още един информативен биомаркер, характеризиращ нарушените ефекторни механизми 

при HCV/HIV ко-инфекция. 
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Фиг.6 Определяне на сетепента на активация на CD8 TLy по % CD160+ CD8 TLy. Графиката 

отразява нивото на активирани, функционални цитотоксични CD 8 TLy. На графиката са показани 

резултатите непосредствено преди започване на cARTи на 1, 6 и 12 месеца от терапията. 

 Сигналният път PD-1–PD-1L е свързан пряко с Т клетъчна дисфункция и липса на 

вирусен контрол при хронични инфекции. Установихме, че при нелекувана HIV инфекция 

експресията на PD-1 върху CD4 и CD8 T Ly и в двете HIV+ групи е значително повишена 

спрямо нивата при здрави доброволци, а за CD8 и спрямо HCV моноинфектираната 

контролна група. Високата eкспресия върху CD8 се запази за CD8 и на фона на 6-месечна 

cART. Важно е да се отбележи, че след първия месец от терапията експресията на PD1 от 

CD4 T Ly рязко спадна в ко-, за разлика от HIV моноинфектираната група.  

Нашите резултати подкрепят хипотезата, че провокираната от HIV активация има 

водещо значение за изтощаването на T клетъчния пул. Представлява интерес значително 

по-бързото възстановяване на CD4 Ly при ко-инфектираните пациенти, което корелира и с 

вече описаното значимо нарастване на  CD4 CM в хода на cART. Пътят PD1 / PD-L1 e 

основен хомеостатичен механизъм, експлоатиран от Treg за осигуряване на балансирана 

диференциация на ефекторни и паметови Т Ly. Трайно високите нива на PD1 и/или PD-L1 

потенцират дисбаланс с  ускорена диференциация и изтощаване на ефекторния пул, за 

сметка на имунната памет. Следователно, намаляването на експресията на PD1 в хода на 

терапията  на ко-инфектирани пациенти може да се използва като чувствителен показател 

за възстановяване на ИО при тези пациенти.  Като се ма пред вид, че високите нива на PD1 

и PD-L1 в условия на хронична  HIV  инфекция  се повлияват трудно от cART 

наблюдаваният феномен при ко-инфекция и неговият механизъм представляват особен  

интерес. Той на практика означава, че ко-инфекцията забавя изтощаването на и/или до 



 

28 
 

известна степен възстановява баланса  в CD4 T ефекторния пул. Тези резултати насочват 

логично вниманието ни към Т регулаторната субпопулация. 

Диференциация и функции на Т регулаторната субпопулация (Тreg):  

Влиянието на HCV ко-инфекцията върху диференциацията на Treg бе оценено чрез 

количесвеното им определяне (% и AC на базата на данните за CD4 субпопулацията) и 

субпопулационния им състав (Фиг.7-9). Субпопулациите са дефинирани въз основа на 

експресията на изоформата CD45RO и степента на експресия на транскрипционния фактор 

FoxP3, съответно: наивни (CD45RO-FoxP3lo, nTreg), ефекторни (CD545RO+FoxP3hi, 

eff.Treg) и паметови (CD45RO+FoxP3lo, mTreg). Степента на активация на Treg беше 

определена по нивото на експресия на молекулата CD39.  

Както може да се очаква, нелекуваните ко- и моноинфектирани HIV+ пациенти се 

характеризираха с повишен дял на общите Treg в сравнение със здрави лица, независимо 

от стадия на развитие на HIV инфекцията (Фиг.8). С напредване на HIV инфекцията Treg в 

ко-инфектираната група нарастват спрямо HCV моноинфекция.  Не установихме разлика в 

% и в АС на Treg м/у ко- и моноинфектираната група, което вероятно отразява по-значим 

ефект на HIV в сравнение с HCV върху еволюцията на регулаторния пул. 

 
A/                                                        B/                                                       C/ 
Фиг.7 Флоуцитометрично определяне на степента на диференциация и активация на Treg, 

определени чрез маркиране с mAbs. Типични „dot-plot” цитограми, генерирани в специализираният софтуер 

DIVA 6.0 на FACSCantoII при анализ на кръвна проба, маркирана с комбинация a.6, позволяваща анализ на: А/ 1. 

% Treg; В/ % дял на субпопулации на Treg 2. Наивни (n), 3. Ефекторни (eff.) и 4. Паметови (m) Treg и C/ % дял на 

активирани CD39+ Treg 

Важно е да се отбележи, че на фона на относително нарастване на % в HIV+ групи АС на 

Treg е значително намален спрямо здрави лица, което се дължи на HIV-медиираното 
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изчерпване на CD4 T клетъчния пул. И в двете групи не беше установен значим ефект 

върху количеството циркулиращи Treg от cART, провеждана непрекъснато в продължение 

на 6 и 12 месеца. Дори след шест месеца cART при ко-инфектираните пациенти се 

наблюдава по-висок дял на Treg.  Въпреки че и в двете HIV+ кохорти не се стига до 

възстановяване на нормални нива Treg след едногодишна cART, при HCV ко-

инфектираните пациенти ясно се очертава по-голямо изоставане във възстановяването, 

което показва, че нелекуваната HCV инфекция е  допълнителен фактор за индуциране на 

Treg.  По отношение на субпопулационния състав на Treg на фона на нелекувана HIV 

инфекция, и в двете HIV+ групи наблюдавахме изчерпване на nTreg и нарастване на 

mTreg, в сравнение с данните от здравите доброволци. nTreg навлизат в границите на 

нормата непосредствено след иницииране на cART. Процентът на mTreg постепено 

намалява, но остава завишен дори след едногодишен курс на терапия. На шестия месец от 

cART при HIV моноинфектираната група, обаче, се наблюдава рязък спад в относителния 

дял effTreg за сметка на разрастване на mTreg с намалена инхибираща активност. Вероятно 

промените се дължат на намалено антигенно дразнене, тъй като HIV VL при повечето 

моноинфектирани пациенти ва шестия месец от терапията като цяло е по-нисък. За разлика 

от моноинфектираните, на шестия месец от cART при ко-инфектираната група не се 

установява значим спад на effTreg и mTreg, в сравнение с нивата преди терапия. По този 

начин още веднъж се демонстрира ролята на персистиращата нелекувана HCV инфекция 

за генерирането и диференцирането на Treg с висока активност.  Заедно с това, имунното 

възстановяване в резултат от 6 месечната cART при ко-инфектирани може да предизвика 

т.нар. IRIS (immunerestoration inflammatory syndrome), като проява на активиралия се 

имунен отговор срещу втората нелекувана инфекция.  В зависимост от условията, mTreg 

могат да се „дедиференцират― и пренасочат към ефекторен фенотип като Th17 или Tfh 

или да се ре-индуцират и да възвърнат инхибиращата си активност. Т.е повишеният дял 

mTeg при коинфектираните пациенти отразява запазена пластичност и регулаторни 

възможности  в условия на  ко-инфекция.  От друга страна след 6 месечна cART тази 

пластичност е по-ограничена спрямо HIV моноинфекция за сметка увеличаване усилията 

за ограничаване ексцесивното имунно възпаление при ко-инфекция. На 12тия месец 

нивата на effTreg и nTregпри се нормализират.  
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Субпопулацията CD39 Treg (т.нар активирани Treg) възниква в условия на 

продължително и силно възпаление, и разгражда образувания на мястото на имунното 

възпаление ATP до аденозин. Аденозинът има мощен неспецифичен супресиращ ефект 

върху лимфоцитната пролиферация и функции. С напредване на нелекуваната HIV 

инфекция CD39+ Treg нарастват значително само в групата с ко-инфекция спрямо нивата, 

определени при здрави доброволци. Основното, което отличаваше ко- от 

моноинфектираната група бе именно значимото нарастване на активирани CD39+Treg при 

нелекувана HIV инфекция и относително по-високият им дял в хода на cART (Фиг.9).  

Допълнителното нарастване на CD39+Treg при нелекувана HIV/HCV ко-инфекция, 

отразява ефекта на по-големия вирусен товар и показва наличието на пряка връзка между 

антигенното натоварване и характеристиките на регулаторната популация. 

Мощният супресорен ефект на генерирания от CD39 аденозин в огнищата на 

имунно възпаление върху ефекторните Т и В Ly предполага трайно потискане на антиген-

специфичните отговори не само към HCV и HIV, но и към съпътстващите 

опортюнистични патогени. Демонстрирано е че, експресията на CD39 върху Treg има 

неблагоприятно прогностично значение и корелира обратно с ефекта от приложената 

вирус-специфична терапия и имунологичното възстановяване както при HIV, така и при 

HCV-моноинфектирани. Самите CD39+ Treg са устойчиви на апоптотичните сигнали в 

огнищата на възпаление. Значимото им нарастване в условия на HIV/HCV ко-инфекция 

вероятно е една от причините за компрометираната прогноза при тези пациенти. От своя 

страна преобладаването на CD39+ Treg на фона на намалени nTreg при нелекувана 

инфекция означава намалена пластичност и стеснена функционалност на CD4 Т клетъчния 

пул. Една от възможностите за редиференциране на Treg е в посока на ефекторни Th17 с 

доказан протективен ефект при пациенти с хронична HCV инфекция    Т.е при ко-

инфекция възможностите за ограничаване на HCV инфекцията са значимо намалени. 
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Фиг.8: Промени в  Treg при HIV/HCVкоинфекция, в сравнение с  HIV моноинфектирани и 

здрави лица в хода на едногодишна cART: Процентен дял, А, абсолютен брой, Б, 

субпопулационен състав,В. Резултатите от сравнението между всяка от HIV+ групи и стойностите за 

здравите доброволци са дадени непосредствено над съответното стълбче. Резуртатите от сравнението между 

HIV/HCV ко- и HIV моноинфектираната група са посочени над чертата за конкретната фаза 
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Фиг.9: Нива на активирани CD39+Tregпри HCV ко- и HIV моноинфектирани пациенти. 

Влияние на HI/HCV ко-инфекцията върху стимулирания цитокинов профил, като 

отражение на баланса между ефекторни и регулаторни механизми на клетъчния ИО 

 Балансът между ефекторни и регулаторни механизми на клетъчния имунитет се 

отразява пряко от цитокиновата секреция на ефекторните и регулаторни популации в 

периферната кръв. За да оценим дали описаните по-горе промени в количествения и 

качествен състав на основните ефекторни и регулаторни субпопулации ана ИО са свързани 

със съответни функционални промени, сравнихме цитокиновия профил при ко- и 

моноинфектирани пациенти (Фиг.10). Изследван е т.нар. „цитокинов потенциал” – 

съвкупността от ефекторни и регулаторни цитокини, секретирани от имунните клетки в 

периферната кръв в отговор на неспецифична стимулация. Установихме, че 

функционалната активност на CD4 Т клетъчния пул в условията на HCV ко-инфекция 

преди започване на cART, е значително ограничена в сравнение с моноинфекция при 

сходни имунологични и вирусологични характеристики. Нелекуваната HCV/HIV ко-

инфекция потиска секрецията на ефекторни Th1 (IL2, IFNg, TNFa), Th2 (IL4) и IL-17 и на 

регулаторни (IL-10) цитокини. Съотношението IL-6/IL2, отразяващо възможността за 

контрол над имунното възпаление (IL-2 е определящият фактор за диференциация на Treg, 

а IL-6 е основният цитокин на възпалението) бе силно увеличено в условия на ко-

инфекция, показвайки дисбаланс в ефекторните и регулаторни функции. Това показва 
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допълнително изтощаване на ефективния ИО поради комбинираното антигенно дразнене. 

Това е предпоставка за отслабване на имунната защита.  

 cART води до нормализиране на нивата на почти всички ефекторни цитокини 

при HIV моноинфекция, макар и с различна динамика, като IL-6 и IL-10 остават трайно 

високи. Едногодишната cART възстановява и секрецията на TNFa при ко-инфектирани 

пациенти до нивата при здрави контроли. Това подчертава значението на своевременното 

лечение на HIV инфекцията при тази рискова група. Възстановяването на IFN и IL-4 при 

съпътсваща HCV инфекция се забавя, а на IL-2 е напълно възпрепятствано, IL-10 не се 

повишава. Основен източник на IL-10 са Тreg, както и естесвени регулаторни 

субпопулации. Повишената му секреция в хода на всяка имунна активация е механизъм за 

обратна регулация и ограничаване на  имунното възпаление. Липсата на нарастване на IL-

10 при ко-инфекция на фона на дефицит от IL-2 поставя под въпрос функционалността на 

Тreg. Известно е, че намаленият IL-2 води до затруднена диференциация на ефекторни и 

регулаторни популации на адаптивния ИО. Наблюдаваната по-горе ограничена 

функционалност на CD4 Т клетъчния пул при ко-инфекция корелира със значимо 

намалената секреция на IL-2 и IL-10 спрямо HIV моноинфекция. cART на практика не 

повлиява секрецията на IL-2 при ко-инфектирани пациенти, което е още едно 

доказателство за водещата роля на HCV в увреждането на този функционален механизъм.  

Функционален потенциал на Treg и ефект от тяхното деплетиране в условия на 

HIV/HCV коинфекция, в сравнение с HIV моноинфекция  

  Фенотипната оценка на ефекторни и регулаторни популации показа редица 

отклонения на фона на HIV/HCV ко-инфекция, отразени и от стимулирания цитокинов 

профил на пациентите. За да оценим директно ролята на Treg за тези отклонения 

сравнихме ефекта от деплетирането им при 5 нелекувани пациенти с ко- и 5 с HIV-

моноинфекция. Сравнихме активацията (по експресията на ранния активационен маркер 

CD69) и продукцията на цитокини (IFNg, IL-2, IL-4, IL-10, IL-17) от ефекторните CD4 и 

CD8 T Ly в отговор на неспецифично стимулиране, при наличие и в отсъствие на Treg. 

Вътреклетъчната експресия на изброените цитокини в CD4- и CD8 ефекторните T Ly беше 

определяна след стимулация с PHA на интактни ПМНК, изолирани от периферна кръв и на 

ПМНК след имуномагнитно деплетиране на Treg.  
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Фиг.10: Цитокинов потенциал при HIV/HCV ко- и HIV моноинфекция А.Концентрации на 

ефекторни, регулаторни и про-инфламаторни цитокини при HIV/HCV ко-инфекция и HIV 

моноинфекция преди започване на терапия Б. Концентрации на ефекторни, регулаторни и про-

инфламаторни цитокини при HIV/HCV ко-инфекция и HIV моноинфекция след едногодишна cART 

За отстраняване на Treg използвахме магнитни сфери, конюгирани с анти CD25 mAb в 

ниска концентрация (определена след предварително титруване), така че да се отстранят 

само клетките с висока експресия на CD25 рецептора. Деплетирането беше верифицирано 
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флоуцитометрично след маркиране с комбинацията CD4/CD25/CD127 (Фиг.11). При всеки 

от проследените случаи в двете разгледани групи ефективност на процедурата за 

деплетиране бе над 70.0% (деплетирани Treg [% ± SEM]: 75.0 ± 3.2 HIV/HCV спрямо 73.7 

± 1.8 HIV). 

 

 A  Б  

Фиг.11: Имуномагнитно деплетиране на Treg - контрол успеха на процеса. Типични „dot-plot” 

цитограми, генерирани в специализираният софтуер DIVA 6.0 на FACSCantoII при анализ на ПМНК преди и 

след деплетиране, маркирани с комбинация mAbs CD4/CD25/CD127, позволяваща анализ на % 

CD25
hi

CD127
lo

CD4 T (Treg) Ly преди A/1 и след Б/2 деплетиранена CD25+ Ly. 

 

Първоначално сравнихме относителния дял на активирани цитокин-секретиращи 

CD4 и CD8 T Ly при ко- и моноинфектирани пациенти. Не установихме значима разлика 

между % CD69+ CD4 и CD8 T Ly и между общия дял цитокин-секретиращи клонове в 

двете групи. Флоуцитометричната оценка на цитоплазмената експресия на съответните 

цитокини в CD4 и CD8 TLy потвърди гореизложенитe данни за силно потисната 

продукция на IFNg, IL-2, IL-4 и IL-17 при ко-инфекция. Съществуваше обаче съществена 

разлика между цитокиновия “ефекторен профил” на интактните ПМНК при ко- и 

моноинфекция. Докато при HCV/HIV ко-инфектираните лица прeобладаваха IL4+ CD4 и 

IL17+ CD8 Т Ly, при моноинфектираните пациенти преобладаваха IFNg+ CD4 и CD8 Т 

клонове (Фиг.Р12). Деплетирането на Тreg се отрази по различен начин на съотношението 

на ефекторните Т Ly в условия на ко- и моноинфекция. По принцип, отстраняването на 

инхибиращата популация би следвало да увеличи дела на активирани и цитокин 

секретиращи клонове. Ние наблюдавахме известно увеличение на активираните и 

цитокин-секретиращи CD8 T Ly, което беше статистически значимо само при ко-инфекция 

(Фиг.13). 
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Фиг.12 Цитокинов профил в условия на HCV ко-инфекция спрямо HIV 

моноинфекция: относителен дял на Th1, Th2 и Th17 CD4 и CD8 T клонове при моно и 

ко-инфектирани пациенти 

 

 

А  
Б  

 
Фиг.13 Ефект от деплетирането на Treg върху активацията и експресията на 

цитокини от CD8 T клетъчния пул на ко- и моноинфектирани пациенти. 
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Деплетирането на Treg в условия на ко-инфекция увеличи относителния дял на IL-10+ CD4 

клонове (Фиг.13A), а в рамките на CD8 T популацията доведе до увеличен дял IL-2+ клонове и то 

за сметка на IL-17+ ефекторите (Фиг.13Б). Деплетирането на Treg при HIV моноинфектирани 

пациенти неочаквано доведе до статистически значимо увеличаване на дела IL-4+ CD4 

(57%)  и CD8 Т Ly (60%) и намаляване на IFNg. Деплетирането на Treg при ко-инфекция 

увеличи относителния дял на IL-10+ CD4 клонове (27%), а в рамките на CD8 T популацията – 

делът на  IL-2+ клонове (47%) и то за сметка на IL-17+ ефектори (Фиг.14A и Б).   

Нашите резултати показват, че ефекторният потенциал на Т Ly зависи както от 

наличието и активността на Treg, така и от състава и качествата на ефекторния CD4 и CD8 

пул. Тreg се засягат по различен начин в условия на моно- и ко-инфекция, което от своя 

страна се отразява различно на профила на секретираните ефекторни цитокини. Общата 

цитокинова секреция е зачително по-ниска и се повлиява зачително по-добре от 

деплетиране на Treg при HIV/HCV, което би могло да се тълкува като по-изразен 

инхибиращ ефект на Treg в условия на ко-инфекция. Този резултат съвпада с описания по-

горе увеличен дял ефекторни Treg при ко-инфектирани, в сравнение с моноинфектирани 

пациенти и вероятно се дължи на de novo диференциация на Treg, индуцирани от 

допълнителния HCV вирусен товар.  

Отстраняването на Treg в условия на HIV моноинфекция води до превалиране на Th2 

профил, най-вероятно поради крайно изтощаване на Th1 ефекторите. Този резултат 

съвпада с наши и чужди литературни данни за Th1/Th2 дисбаланс с превес на Th2 

отговорите при хронична HIV инфекция. 

В заключение, коинфекцията с HCV води до съществени промени в 

диференциацията на ефекторния и регулаторен имунен отговор. Допълнителната имунна 

стимулация в условия на намалена регулаторна ефективност е фактор за поддържане на 

имунна свръхактивация. Последната води до ускорено диференциране на eфекторни CD4 и 

CD8 T както и до генериране и персистиране на CD39+ aTreg с мощен супресорен ефект и 

намалена пластичност на CD4 T популацията. Тези ефекти повишават риска от ускорено 

увреждане на черния дроб, отслабване на имунната защита срещу опортюнистични 

инфекции и автоимунни реакции. Своевременната анти-HCV терапия с DAAs и таргетна 



 

38 
 

цитокинова терапия за възстановяване на Treg могат значително да подобрят прогнозата 

при лицата с HIV/HCV ко-инфекция. 

А  

       Б  

Фиг.14 Цитокинов профил на А/ CD4 и В/ CD8 T клетъчните клонове от HIV и 

HIV/HCV пациенти, в присъствие (Treg или ND) и в отсъствие (no Treg или D) на 

Treg 
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За първи път е изследван in vitro ефектът от деплетиране на Treg върху 

разпределението на цитокин-секретиращи CD4 и CD8 клонове при HCV/HIV коинфекция. 

Получените данни представляват интерес от гледна точка възможностите за 

имунотерапевтично възстановяване на ИО. В този смисъл изолираното деплетиране на 

Treg в условия на HIV моноинфекция не е приемлив подход, поради изтощаването на 

самите Th1 ефектори. Вероятно, то следва да се комбинира с допълнителни въздействия, 

както заключават и предходни изследвания на други автори (блокиране на PD1 рецептора, 

стимулиране с IL-7). Отстраняването на Treg в условията на HIV/HCV ко-инфекция, обаче, 

има благоприятен ефект, тъй като води до превалиране IL-2 и IL-10+ клонове за сметка на 

провъзпалителния IL-17. Тези промени благоприятстват възстановяването на имуно-

регулацията и биха могли да ограничат чернодробната фиброза. Теоретично, рязкото 

намаляване на HCV вирусния товар при прилагане на съвременните DAAs за лечение на 

хроничната HCV инфекция,  би следвало да води до намалена диференциация на Treg и би 

могло да изиграе ролята на своеобразно “деплетиране”. В този смисъл нашите резултати 

още веднъж потвърждават необходимостта от своевременно прилагане на съвременна 

анти-HCVтерапия при ко-инфекция. Необходими са по-нататъшни изследвания за 

потвърждаване на тази хипотеза ex vivo при коинфектирани пациенти, лекувани с DAAs. 

Идентифициране на биомаркери, подходящи за функционална оценка на клетъчния 

имунитет в условия на HIV/HCV ко-инфекция 

Едновременната инфекция с HIV и HCV, персистиращи и склонни към прогресивна 

репликация вируси, е уникален модел за изследване на имунопатогенетичните промени, 

свързани с хроничното имунно възпаление. Сравнението между ко- и моноинфектирани 

пациенти в условия на нелекувана HIV и HCV инфекция, както и в хода на едногодишна 

cART дава възможност да се разграничат общите тенденции от промените, свързани 

предимуществено с всяка от двете инфекции, както и да се идентифицират уникални 

промени, произтичащи от едновременното присъствие на двата вируса. На Фиг.15 

схематично е представено обобщение на промените в изследваните показатели (n=50) на 

естествения и адаптивен клетъчен ИО, свързани с диференциацията / изтощаването на 

ефекторните функции и тяхната регулация. Анализът показва, че значителна част от 

отклоненията, наблюдавани в условия на ко-инфекция (42%), се откриват, макар и в 
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различна степен, при всяка една от моноинфекциите, като засягат както естествения, така и 

придобития имунитет и следва да се класифицират като основни нарушения на ИО в 

условия на хронично имунно възпаление. Тук се отнасят нарастване на незрели CD56neg 

NK клетки в периферната кръв, преобладавне на незрели за сметка на функционални и 

активирани DC, ускорената диференциация на ефектори и нарушено образуване на имунна 

памет в CD4 и CD8 Т клетъчния пул, придружени от намалени нива на основни ефекторни 

цитокини, повишени нива на активационни и апоптоза-индуциращи рецептори, 

регулаторни Т клетки и IL-6/IL-2 индекс. 

HIV-обусловената имунопатология се отразява от понижените стойности на CD4 T 

клетките, абсолютно нарастване на CD8 T и респективно нисък CD4/CD8 индекс, както и 

понижен дял NK, и увеличен дял TCRgd Ly. HCV има самостоятелно значение за: ниска 

експресия на IL-10, увеличен дял NKT Ly и намалена експресия на CD160 от 

цитотоксичните CD8 T Ly. Наличието на ко-инфекция води до следните специфични 

промени: значимо намален дял на CD160+ цитотоксични NK клетки, повишена активация 

на CD4 T Ly (CD38+) на фона на cART, персистиращо високо ниво на Treg, което се 

проявява отчетливо на 6-ия месец от cART, за сметка на регулаторната субпопулация с 

висока активност (eff.Treg) и стесняване на пластичния mTreg пул. Най-отчетливата 

характеристика на ко-инфекцията е значимо повишен дял на мощни неспецифични 

супресори – активираните CD39+ Treg преди започване на терапия. Цялостният негативен 

ефект от ко-инфекцията, на фона на 12 месечна cART, се проявява като значително 

забавено възстановяване на CD4 АС, както и значимо понижени нива на ефекторни и 

регулаторни цитокини IFNg, IL-2, IL-17 и трайно висок IL-6/IL-2 индекс. Последният е 

завишен спрямо всяка от двете моноинфекции и отразява ексцесивно имунно възпаление, 

което е в основата на наблюдаваното незадоволително възстановяване и задълбочаване на 

патологията. 

В практически план установените промени преди всичко подчертават 

необходимостта от едновременно прилагане на специфична терапия за двете инфекции. 

Установените значими патологични отклонения на шестия месец от самостоятелна cART в 

условия на ко-инфекция биха могли да се обяснят с възстановяващия се имунен отговор и 

неговата активация от персистиращия HCV. Това повишава отново активацията на CD4 T 

Ly (с потенциална реактивация на HIV латентни депа), индуцира свежи Treg с висока 
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активност, което от своя страна задълбочава дефицита на ефекторни цитокини и 

функционалната недостатъчност на Th1 ИО. По този начин eff.Treg субпопулация се 

очертава като ключов патогенетичен фактор в условия на ко-инфекция. Трябва да се има 

предвид, обаче, че потискането на активацията и „елиминирането” на Treg (директно или 

чрез DAAs) не води автоматично до възстановяване на ефекторен отговор с желания 

профил. Последното зависи от съотношението и съхранеността на налични ефекторни 

клонове, т.е. – от конкретната имунологична история на пациента. Най-общо, по-голямата 

продължителност на нелекувана хронична инфекция респективно ко-инфекция рискува да 

компрометира функционалното възстановяване. Това е още един мотив за ранно 

диагностициране и своевременна терапия на ко-инфектираните пациенти. Не на последно 

място, идентифицираните показатели, отличаващи имунопатогенезата на ко-инфекцията, 

могат да се използват за адаптиран мониторинг на прилаганата терапия и оценка на 

имунното възстановяне. 

Заключение: 

В началото на 21 в. Република България е сред страните с трайно ниска 

заболеваемост и все по-добро обхващане с лечение и грижи на лицата с HIV инфекция. На 

този фон, установената от нас честота HCV ко-инфекции сред лицата, живеещи с HIV в 

България е неочаквано висока. Ко-инфекцията с HIV/HCV в страната може да се определи 

като концентрирана епидемия, свързана с конкретни високо-рискови групи и практики, но 

и с реална възможност за разпространение в общата популация. Това превръща ко-

инфекцията с HIV/HCV актуален проблем. Интравенозната употреба на наркотици се 

откроява като основен рисков фактор за придобиване на HCV ко-инфекция, което прави 

скрининга и проследяването за ко-инфекция сред тази трансмисионна група HIV+ лица 

крайно необходим. Същото се отнася и за придобиващата все по-голямо значение група на 

HIV+ MSM и лицата с мултирисков профил. За успешното им лечение е необходимо 

предприемане на мерки за скъсяване на времето между диагностициране на HIV 

инфекцията и регистрацията в специализирано лечебно заведение, задълбочена пост-

тестова консултация и насочено обучение на пациентите с многорисков профил по време 

на този уязвим период, своевременно инициране на специфична анти-HCV терапия и 

съобразен с ко-инфекцията вирусологичен и имунологичен мониторинг.  
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HIV HCV
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HIV
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HIV (c 

ART)

vs. 

HCV

vs.HCV 

(cART)
vs. HC vs. HC vs. HC
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NK Ly  AC 

NK Ly  % 

  CD56hi 12 м.

  CD56loCD16+ 
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  CD160+ NK Ly  

pDC 

mDC 

DC (CD86
neg

) 

DC (CD86lo) 

DC (CD86+) 

NKT Ly % 12 м.

TCRgd T Ly % 

B Ly  AC 

B Ly  %
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T Ly %

CD4 T Ly AC 

CD4 T Ly %

dCD4AC NA 12 м. NA 12 м. NA NA NA

CD8 T Ly AC 

CD8 T Ly %

CD4/CD8 индекс  

N CD4 T  Ly  

CM CD4 T Ly  

EM CD4 T Ly 12 м.

TE CD4 T Ly

N CD8 T  Ly  

CM CD8 T Ly 

EM CD8 T Ly

TE CD8 T Ly

CD160+ CD8 T Ly 6 м.

CD38+  CD4  T Ly 12 м. 12 м.

CD38+ CD8 T Ly 6 м.

PD-1+ CD4 T  T Ly 

PD-1+   CD8 T Ly 

PD-1L+  CD4 T Ly 

Treg [%CD4 T] 6 м. 12 м.

 nTreg  

 effTreg  6 м.

 mTreg 6 м. 
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CD39+ aTreg  

IL-2 12 м. 12 м.

IL-4

IL-6 6 м.

IL-10

IL-17 12 м. 12 м.
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Фиг. 15 Обобщение: имунопатоге-

нетични промени при HIV / HCV 

ко-инфекция:  

 

Сравнени са последователно:   

 HIV/HCV ко-инфекция с HIV моноин-

фекция, (нелекувани и на фона на 12м. 

cART), колони 1-2;  

 HIV / HCV ко-инфекция (нелекувана и на 

фона на 12м. cART) с HCV моноин-

фекция, колони 3-4;  

 Нелекувана HIV / HCV ко-инфекция със 

стойностите за здрави контроли, колона 5. 

 Всяка от разглежданите моноинфекции 

преди започване на съответната терапия 

със стойностите за здрави контроли, 

колони 6 -7. 

 

   Общите за хроничното възпаление 

промени  се проявяват едновременно в 

колони 5-7.  Промени, свързани предимно с 

HIV инфекцията – в колони 3 – 6. Промени, 

свързани предимно с HCV – в колони 1, 2, 5 

и 7. Самостоятелният ефект на ко-

инфекцията спрямо всяка от моноинфек-

циите се проявява,  в колони 1 и 2 (спрямо 

HIV)  и  в колони 3 и 4 (спрямо HCV). Когато 

ефектът на ко-инфекцията не е пряко свързан 

с  активността на HIV и/или е резултат от по-

сложни  нарушения, той персистира на фона 

на cART с посочената продължителност 

(колони 2 и 4). При HCV са променени 52%, 

при HIV – 66%, а при HIV/HCV – 80% от 

показателите, като съвпадението е 21% 

 

Легенда:  

 Цветни кодове. сиво : липса на промяна, 

розово: относително / абсолютно 

увеличение, синьо – относително / 

абсолютно намаление на съответния 

показател.   

 Означения: 6 м. – 6 месеца от започване на  

cART, 12 м. – 12 месеца от започване на  

cART, NA – неприложимо  
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Последният следва да осигурява данни за активността и повлияването на всяка от 

инфекциите, както и детайлна информация за възстановяването на ИО на фона на 

терапията. Адаптираният мониторинг следва неизменно да бъде основа за оценка 

ефективността на прилаганата терапия, а при необходимост - за взимане на решения за 

промяна в терапевтичния режим. 

В резултат от извършения подробен анализ на субпопулаците на вродения и 

адаптивен имунен отговор при HIV/HCV ко-инфектирани лица, в сравнение с 

моноинфектирани контролни групи, е установен специфичният ефект на всяка от 

инфекциите върху количествените характеристики и функционално състояние на КИО. 

Естествено следствие от различната по специфичност, интензивност и продължителност 

антигенна стимулация, е различният състав и функционалност на ефекторните Т 

лимфоцитни клонове в условията на моно- и ко-инфекция. 

Ефектът от комбинираната антигенна стимулация се проявява като задълбочаване 

на дисбаланса между ефекторни и регулаторни сигнали. Едностранно прилаганата вирус-

специфична терапия (само срещу HIV инфекцията) потенцира допълнителни 

патогенетични механизми с краен неблагоприятен ефект върху имунното възстановяване. 

Най-съществените са персистиращата активация на CD4 и CD8 T лимфоцитите, с директно 

отражение връху поддържането на латентни HIV вирусни депа, допълнителното 

индуциране на Treg с повишена експресия на CD39, трайно изчерпване и дисбаланс на 

цитокиновия потенциал. 

Получените резултати имат преки практически послания. Препоръчително е 

имунологичното проследяване на ко-инфектирани лица да се извършва с оптимизиран 

разширен панел за имунофенотипизация, включващ периодична оценка на активацията, 

функционалния потенциал и изтощаването на NK (CD56, CD160) и T Ly субпопулации 

(CD38, PD1, CD160, CD39 Treg, IFNg, IL-17, IL-2/IL-10). Използването на разширен панел 

за имунологичен мониторинг, в комбинация с вирусологичен мониторинг на всяка от 

инфекциите при ко-инфектираните лица, със сигурност е стабилна основа за избор и 

провеждане на ефективно лечение с елиминиране на хепатитната ко-инфекция. 

Разширената имунологична оценка е необходима и ценна и от гледна точка на 

дългосрочните ефекти на DAAs върху клетъчния имунен отговор, за което все още липсват 
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достатъчно данни. В перспектива, разработването на имунобазирани подходи с цел 

имунологично възстановяване и пълно изчистване на вируса, би било възможно 

единствено на базата на детайлна оценка на ефекторните и регулаторни механизми на 

естествения и адаптивен клетъчен имунитет. Очакваният ефект е подобряване 

продължителността и качеството на живот на ко-инфектираните лица с ограничаване 

риска от разпространението на всяка от инфекциите в общата популация и трайното им 

елиминиране в недалечното бъдеще. 

Изводи: 

1. Коинфекцията с HCV засяга над 25% от хората, живеещи с HIV, като се асоциира с 

рисковите фактори IDU, MSM, ромски произход, пребиваване в затвор (или комбинация 

от тях). Епидемиологичният и поведенчески  профил на коинфектираните крие реален 

риск от разпространение на двете инфекции в общата популация.  

2. При сравними изходни характеристики, пациентите с HCV/HIV ко-инфекция се 

отличават от HIV-моноинфектираните със забавено имунологично възстановяване  

(нарастване на CD4AC и CD4/CD8 индекс) и  по-висока честота на вирусологичен 

неуспех  след 12-месечна cART. 

3. Коинфекцията с HCV нарушава специфично диференциацията на естествени ефекторни 

(CD160+NK) и регулаторни (NKT) популации. 

4.  И  двете хронични инфекции (HIV, HCV) предизвикват  ускорена диференциация на Т-

лимфоцитния пул и нарушено генериране на  имунна памет. Ко-инфекцията    води до 

допълнителна  активация на  CD4 T лимфоцитите, вкл. на фона на cART, и  изчерпване 

на активираните цитотоксични (CD160+CD8+) T лимфоцити. 

5. В условия на HIV/HCVкоинфекция Treg се отличават с по-изразен инхибиращ ефект, но 

имат  ограничена пластичност (преобладават CD39+Treg за сметка на mTreg). 

6. Коинфекцията с HCV допълнително  потиска секрецията на ефекторни   и регулаторни 

цитокини  и възпрепятства тяхното възстановяване на фона на  cART. Трайно 

пониженото съотношение IL-2/Il-6 отразява регулаторния и ефекторен  дисбаланс на 

ИО.   

7. Цитокиновият профил при хронична инфекция зависи както от инхибиращия потенциал 

на Treg, така и от специфичното състояние на  T-ефекторните клонове.   Отстраняването 
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на Treg в условия на HIV/HCV коинфекция им води до благоприятни промени в 

цитокиновия баланс  (IL-10/IL-2/Il-17).  

8. Ко-инфекцията с HCV допълнително изтощава ефекторните механизми на клетъчния 

ИО и индуцира Treg, независимо от cART. Своевременното прилагане на DААs при 

тези пациенти   е задължително условие за  имунологичното им възстановяване 

Приноси 

I. Фундаментални 

1. Анализ на честотата и епидемиологичните характеристики на ко-инфекцията с HCV 

сред HIV+ популация в България за периода 2010 – 2014 г.  

2. Демонстриран е независимият отрицателен ефект на ко-инфекцията с HCV върху 

имунологичния и вирусологичен ефект от едногодишна непрекъсната cART. 

3.  Направена е подробна характеристка на ефекторните и регулаторни клетъчни 

популации на естествения и адаптивен ИО при ко-инфекция с HCV/HIV и е оценено 

влиянието на всяка от моноинфекциите върху наблюдаваните патологични отклонения. 

4.  Направена е комплексна оценка на цитокиновия потенциал в условия на нелекувана 

HIV/HCV ко-инфекция и на фона на cART. 

5. Направена е директна in vitro оценка на инхибиращия потенциал на регулаторните T 

клетки върху T клетъчния отговор в условия на нелекувана HIV/HCV ко-инфекция  

II. С приложен характер 

6. Идентифицирани са параметри за ефективно проследяване на функционалното 

имунологично възстановяване при HCV/HIV ко-инфектирани пациенти, лекувани с 

cART 

7. Определени са референтни стойности за субпопулациите на регулаторните Т клетки 

(nTreg, eTreg, mTreg) и стимулираните нива на цитокин IL-17. 
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8. Описаните in vitro ефекти от деплетиране на Treg в условия на HIV и HIV/HCV ко-

инфекция могат да послужат при разработването на имунобазирани подходи 

завъзстановяване на T клетъчния отговор 
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