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 Използвани съкращения и специална терминология 

B19V-вирус В19. Синонимни съкращения-EVB19, PVB19 

РНК (РибоНуклеинова Киселина) –  генетичен материал – полинуклеотид, 

съдържащ захарен остатък рибоза, молекула аденозин три фосфат и азотна база 

урацил 

ДНК (Дезокси-Рибонуклеинова Киселина) – генетичен материал – 

полинуклеотид, съдържащ захарен остатък рибоза, молекула аденозин три 

фосфат и азотна база тимин 

иРНК- информационна РНК 

bp (base pair; базова двойка) – две азотни бази свързани чрез водородна връзка в 

молекулата на ДНК или РНК 

VP (Viral Protein)-вирусен белтък 

ng-nanogram (нанограм-еденица мярка за тегло представляващо 1/1000 част от 

микрограма) 

aa (amino acid)- аминокиселина; структурна единица на белтъците 

NS protein (Non-Structural protein)-неструктурен белтък 

PCR (Polymerase Chain Reaction)-полимеразна верижна реакция 

VLP (Virus-Like Particle)-вирусо-подобни частици 

PLA2-фосфолипаза А2 

kDa-килодалтон, единица за измерване на молекулно тегло 

BM (Bone Marrow)-костен мозък 

Mismatshes-вид замени на азотни бази в нуклеотидната последователност 

Ku80-вид ко-рецептор участващ в пенетрацията на вирионите в клетката 

гостоприемник 

pA-p-проксимален край на РНК транскрипти представляващ място за 

аденилиране 

pA-d –дистален край на РНК траснкрипти представляващ място за аденилиране 

VP1u-вариабилен участък от В19 еритровирусния геном 

NS1/VP1u junction-област от В19 еритровирусния геном, съдържащ както 

консервативни така и вариабилни последователности 

APC (Antigen Present Cell)-антиген представяща клетка 

IL-интерлевкин 

TNF (Tumor Necrosis Factor)-тумор некрозис фактор 

IFN-интерферон 

HIV (Human Immunodeficiency Virus)-човешки имуно-дефицитен вирус 

HLA (Human Leukocid Antigen)-човешки левкоцитен антиген 

TGF (Trancient Gross Factor)-трансформиращ растежен фактор 

СПИН-синдром на придобитата имунна недостатъчност 

EI (Erythema Infectiosum)-инфекциозен еритем 

HLADR4-вид човешки левкоцитен антиген 

IUFD (Intra Uterine Fetal Dead)-витрематочна фетална смърт 

ITP (Idiopatic Trombocitopenic Purpura)-Идиопатична тромбоцитопенична 

пурпура 

TEC (Trancient Erythrocit Crisis)-преходна еритробластопения 

IVIG (Intra Venus Immune Globulin)-интравенозен имуноглобулин 

ALL (Acute Lymphocytic Leukemia)-остра лимфоцитна анемия 

MAb (Monoclonal Antibody)-моноклонално антитяло 

IFA (Immune Fluorescent Assay)-имунофлуоресцентен анализ 

RIA (Radio Immune Assay)-радио имунен анализ 
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EIM (Electron Immune Microscopic)-имунна електронна микроскопия 

VAHS (Virus Associated Hemorrhagic Syndrome) - вирус асоцииран хеморагичен 

синдром 

RF (Rheumatoid Factor)-ревматоиден фактор 

EIA (Enzyme Immune Assay)-ензимен имунен анализ 

ELISA (Enzyme Linked Immune Sorbent Assay)-Ензимно свързан имуно 

сорбентен анализ 

HHV-6 (Human Herpes Virus type 6)-херпесен вирус 6 ти тип 

HSV (Herpes Simplex Virus)-херпес симплекс вирус 

CMV (Cytomegalo Virus) - цитомегало вирус 

EBV (Epstein - Barr Virus) - Епщайн – Бар вирус 

HCV (Hepatitis C Virus)-хепатитен вирус тип С  

ЕМБ-ендомиокардна биопсия  

ДКМП-дилатативна кардиомиопатия 

NIHF (Non Immune Hydrops Fetalis)-неимунен хидропс феталис 

УЗ-ултразвук 

IU-International Units (международни стандартни единици), количествена мярка 
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1. Въведение  

Парвовирус В19 (PVB19), наричан сега Еритровирус В19 (ЕVВ19) и 

известен  с  наименованието В19 вирус (В19V), доскоро единствен човешки 

патогенен представител на сем. Parvoviridae е открит през 1974 г в Лондон от 

австралийският вирусолог Yvonne Cossart и колектив при скриниране на 

донорски кръвни проби за хепатит В. Откритите в серумна проба №19 вирусни 

частици от изследвания панел В дава оригиналното име на вируса. Десетилетие 

по-късно са установени неговите биологични характеристики и етиологичната 

му роля в човешката патология. Инфекцията с този вирус е широко 

разпространена, особено в развитите страни на Европа, Азия и Америка. 

Специфични вирус В19-IgG антитела се срещат в 2 - 10% сред децата под 5 г., в 

15-40% сред децата от 10 - 19 г., в 45 - 60% сред възрастните над 20 години и в 

повече от 75% сред възрастните над 55 - 60 годишна възраст. В клиничен аспект, 

вирус В19 предизиква разнообразна клинична патология, обусловена предимно 

от неговия тропизъм и различна трансмисия. Основният път на разпространение 

на вируса е въздушно-капков с последващо трансплацентарно засягане в някои 

случаи при серонегативни бременни жени; съществено значение има и 

парентералното предаване на вируса чрез инфектирана кръв и кръвни продукти, 

което поставя въпроса за скринирането на донорската кръв особено при 

пациенти с трансфузионно-зависима терапия, имуносупресия и трансплантации. 

В повечето страни от света заболяемостта от тази инфекция не се 

регистрира като отделна нозология, както няма и официално въведена 

дефиниция за изучаването на нейните клинични и епидемиологични параметри. 

Съществуват обаче определения за «възможен» случай на Erythema infectiosum: 

еритема по лицето, крайниците и тялото и «потвърден» случай на Erythema 

infectiosum - лабораторно доказване чрез серологични (ELISA тест) или 

молекулярни (PCR техника) методи на острата инфекция. Серопревалентно 

проучване на национално ниво, индикиращо съществени епидемиологични 

различия в разпространението и протичането на В19 инфекцията в различни 

страни е провеждано като самостоятелно разработка в Германия, Португалия  и 

Беларус. В същото време  в САЩ, Канада, Бразилия и повечето европейски 

страни активно се проучват различните клинични аспекти и направления на 

вирусната етиология, циркулацията на отделните генотипове и тяхната 

генетична диференциация, както и някои нови структурни характеристики на 

вируса.  

В България проучването на тази проблематиката започва през 2001 година 

от НРЛ “Морбили, паротит, рубеола” като част от диференциално-

диагностичният подход, необходим за провеждането на активен сероепидемичен 

надзор, прилаган при някои ваксинопредотвратими инфекции в т.ч. морбили и 

рубеола. Първите провеждани изследвания са серологични (определяне на 

специфични вирус В19-IgM антитела) за доказване състоянието на остра В19 
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инфекция и са свързани с разширяване на диагностичният спектър при 

заболяванията  с обривно-фебрилния синдром. По-късно, с разширяване на 

серологичната диагностика и въвеждане на маркер В19- IgG в рутинната 

лабораторна практика започнаха и първите макар и ограничени скрининг 

проучвания с клинична насоченост сред някои рискови групи.  

Настоящият дисертационен труд обобщава актуалната информация за 

разпространението на човешките еритровируси в България натрупана през 

последните 10 години и представя резултати получени от серологични, 

молекулярно-вирусологични и генетични проучвания. 

2. Цел  и  задачи 

2.1 Цел 

Целта на настоящия дисертационен труд е да се проучат 

разпространението и някои молекулярно-генетични характеристики на 

човешкия еритровирус В19 в България, етиологичното му участие в 

определени клинични прояви и при някои потенциално рискови групи 

обусловено от неговия тропизъм и трансмисия за периода 2004-2013 година.  

2.2 Задачи 

За постигане на поставената цел бяха набелязани следните задачи:  

I. Да се докаже серологично и вирусологично В19 инфекция в стандартни 

серумни проби: 

1. Да се проучи разпространението на специфични В19-IgG антитела по 

възрастов профил в избран регион от страната-област Бургас за период 2009-

2011 година; 

2.  Да се проучи етиологичното участие на вирус В19  в определени 

клинични прояви: Обривно-фебрилни заболявания; остри и хронични 

ревматоидни заболявания; възпалителни заболявания на сърцето; хематологични 

заболявания; жени с рискова бременност. 

3. Да се проучи В19 инфекция при рядък казуистичен случай: синдром 

„стъпала-длани” (Gloves & socks” syndrome);  

4. Да се изведе диагностичен алгоритъм за доказване на инфекция с 

вирус В19;  
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5. Генетичен анализ на генотипните и субгенотипните еритровирусни 

щамове циркулиращи сред български пациенти с клинични прояви на 

парвовирусна инфекция; 

6. Да се проучи серопревалирането на специфични В19-IgG антитела  в 

потенциално рискови групи: Жени в детеродна възраст; Лица с трансфузионно-

зависима и имуносупресивна терапия, както и имунокомпрометирани лица; 

Медицински работници; Контролна група от здрави лица - кръвни донори и 

донори на майчина кърма. 

II. Да се тестира възможността за доказване на В19 инфекция в 

алтернативни клинични проби като изсушени кръвни петна (dried blood spots 

/DBS/) от имунокомпрометирани HIV-позитивни лица.  

3. Материали и методи 

3.1 Изследвани материали и пациенти 

В настоящата работа са изследвани сеумни проби и сухи кръвни петна от 

пациенти с различни заболявания, постъпили за диагностика в националната 

референтна лаборатория „Морбили, паротит, рубеола”-НЦЗПБ от различни 

медицински звена от страната през периода 2004-2013 година.  

Общо са изследвани 5189 клинични проби от пациенти разпределени в 

групи в зависимост от клиниката с която са диагностицирани или събрани във 

връзка с други цели на научната разработка. Серумни проби (838 материала) 

събрани в периода 2009 г - 2011 г. за проследяване разпространението на 

специфични анти В19 IgG антитела сред населението в избран административен 

регион на страната – област Бургас. Пробите са предоставени от  РЗИ – град 

Бургас, отдел „ПЕК”. Серумни проби от лица с обривно-фебрилни заболявания 

(fever-rash syndrome) за периода 2004 - 2013 г. (1275 материала). Изследваните 

серумни проби са налични в серумната банка на НРЛ “Морбили, паротит, 

рубеола”, НЦЗПБ  във връзка с изпълнение на национална програма 

“Елиминация на морбили и вродена рубеола, 2005 – 2010 г”. Предоставени са от 

различни медицински звена на територията на град София и страната - 

СБАЛИПБ “Проф. Иван Киров” - ЕАД, РЗИ от страната и МБАЛ от страната, 

както и серумната банка на НРЛ “Морбили, паротит, рубеола”, НЦЗПБ. Серумни 

проби (171 проби) от лица с възпалителни ставни, системни заболявания и 

заболявания на съединителната тъкан, събирани в изпълнение на научна тема № 

50 “Разпространение на специфични Парвовирус В19 IgM/IgG антитела сред 

деца с остри и хронични ревматоидни заболявания” и са предоставени от ККР 

при СБАЛДБ - ЕАД, ВМА – КИПБ. Серумни проби (175 проби) от лица с 

възпалителни заболявания на сърцето, в т.ч. инфекциозен ендомиокардит, 

дилатативна кардиомиопатия (ДКМП) и неуточнено температурно състояние 
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(НТС) предоставени от НКБ -Кардиологична к-ка, МБАЛ Пазарджик, МБАЛ 

Монтана.  Серумни проби от лица с хематологични разстройства (270 проби) 

предоставени от СБАЛХЗ - ЕАД, СБАЛДОХЗ - ЕАД, СБАЛДБ – ЕАД и НРЛ 

“Хепатитни вируси”, НЦЗПБ. Серумни проби - 36 броя от жени с патологична 

бременност и обрив (спонтанен аборт до 30 гестационна седмица, мъртво 

раждане, неимунен хидропс феталис, както и новородени с данни за 

конгенитална анемия и конгестивни сърдечни прояви),  предоставени от 

СБАЛАГ ”Майчин дом” - ЕАД, Първа САГБАЛ “Света София”- ЕАД, Втора 

САГБАЛ “Шейново” - ЕАД, МБАЛ “Надежда” - АД, УБ “Лозенец”. 1865 

серумни проби от жени в детеродна възраст, събрани във връзка с изпълнение на 

национална програма “Елиминация на морбили и вродена рубеола, 2005 - 2010 

г” и налични в серумната банка на НРЛ „Морбили, паротит, рубеола”, НЦЗПБ.  

Материалите са предоставени от РЗИ с вирусологични лаборатории от страната. 

Проби взети от медицински работници за изследване нозокомиалното 

разпространение на инфекцията постъпили за изследване в НРЛ „Морбили, 

паротит, рубеола” от МБАЛ от страната (395 материала) и 127 проби от здрави 

лица: донори на кръв и майчина кърма, използвани за контролна група в 

настоящата научна разработка предоставени от НРЛ “Хепатитни вируси”, 

НЦЗПБ.  

Алтернативни диагностични проби - 73 броя изсушени кръвни 

петна/Dried blood spots (DBS) взети от HIV позитивни лица. Изследваните DBS 

са използвани в резултат на изпълнение на научна тема “Сравнително 

изследване на добива на ДНК от “Guthrie cards” и кръв за целите на PCR анализ 

при инфекция с HIV”, любезно предоставени от проф. д-р Р. Аргирова дм, дмн 

(НРЛ „Ретровируси”, НЦЗПБ).  

Включен е и един казуистичен случай на жена със заболяване  „стъпала - 

длани” (“Gloves & socks” syndrome), при който от пациентката са взети през 

определен интервал от време за изследване 5 на брой серумни проби за 

диагностициране и проследяване на В19 вирусната инфекция. 

Всички изследвани материали савземани от лекари инфекционисти в 

съответствие с  етичните изисквания за работа с пациенти  и техни клинични 

материали (Кодекс на професионалната етика, обн. ДВ, бр. 79/29.09.2000) и 

решение на Комисията по етика към НЗЦПБ от 28.05.2012 г, чрез попълване на: 

“Форма за информирано съгласие на пациент за участие в проучване”, както и 

официални писма до съответните здравни заведения, предоставили клиничните 

материали. 
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3.2 Методи 

За изпълнение на поставените задачи, в настоящия дисертационен труд 

бяха използвани методи разпределени в две основни групи: серологични и 

молекулярно-вирусологични. С първата група методи беше доказван 

еритровирусен/парвовирусен В19 антиген(и).  

Серологични имуноензимни методи (EIA): 

 Индиректен EIA  тест за доказване на специфични В19-IgM/IgG 

антитела – търговски тестове, базирани на антиген-рекомбинантна техника 

(recomWell Parvovirus B19 IgM/IgG). Тестът се изпълнява съгласно указанията на 

фирмата производител и се отчита при екстинкция 450 nm и на 650 nm като 

референтна дължина на вълната. 

 Потвърдителен тест (Western blot) за първично реактивни В19-IgM 

антитела с търговски тестове, базирани на антиген-рекомбинантна техника 

(RIDA® Blot Parvovirus B19 IgM). Потготовката и изпълнението на теста следва 

указанията на фирмата производител. 

 Тест за авидност на специфичните В19-IgG антитела, определящ 

давност на специфични В19-IgG антитела: IgG avidity - търговски кит, базиран 

на антиген-рекомбинантна техника - recomLine Parvovirus B19 IgG Avidity 

(MIKROGEN Diagnostik recomLine IgG avidity). Тест процедурата следва 

указанията на фирмата производител. 

Молекулярно-биолологични  методи за доказване на еритровирусна ДНК 

Екстракция и амплификация на ДНК 

 Колоно-базиран метод за екстракцията на ДНК съобразно изходния 

клиничен материал: серум, кръвни петна (DBS) с търговски тест “NucleoSpin 

BloodR” (REF 740951.50).  

 Амплификация на изолираните еритровирусни ДНК 

Амплификацията бе проведена с избор на консенсусни специфични двойки 

праймери за два генетични региона от вирусния геном-NS1 (силно 

консервативен в нуклеотидните си последователности при различните 

еритровирусни изолати), VP1u (вариабилна генетична област) чрез 

конвенционална PCR техника. Допълнително за целите на секвенирането беше 

приготвен чрез амплификация с nested PCR, ДНК регион с големина 1100 b.p 

обхващащ връзката на NS1/VР1-u („junction” регион) с избор на две двойки 

специфични консенсусни праймери. С типово специфични праймери използвани 

във втори тур бе проведен nested PCR за доказване на V9 еритровирусни 
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изолати. Амплификационните процедури за всеки един от регионите бяха 

провеждани съгласно стандартни температурни цикли по методиката на Servant 

A. et al 2000, въведени под формата на работни програми в апарат за 

амплификация. На таблица 1 са показани изпозлваните праймери. 

Таблица 1. Използвани праймери и големина на получения продукт 

прайме

ри 

 

Секвенция 

(нуклеотидна последователност) 

(5’→3’) 

Концент

рация 

(nmol/μl) 

дължи

на 

(бази) 

локализация Дължина 

на 

амплико

на 

e1905f 5’ TGC AGA TGC CCT CCA CCC A 3’ 81.0 19 nt 1905-nt 1923 
 

103 b.p 

e1987r 5’ GCT GCT TTC ACT GAG TTC TTC 3’ 60.7 21 nt 1987-nt 2007 

*Специфични за VP1u генетичната област праймери (Servant et al.,  Journal of Virology, Sept. 2002 

p. 9124-9134) 

e2717f 5’ CAT GCC TTA TCA TCC AGT A 3’ 44.3 19 nt 2717-nt 2735 
 

204 b.p 

e2901r 5’ TTG GCT ATA CCT AAA GTC AT 3’ 57.6 20 nt 2901-nt 2920 

*Специфични за NS1/VР1-u генетичен регион две двойки консенсусни праймери (Servant et al.,  

Journal of Virology, Sept. 2002 p. 9124-9134) 

e1855f 5’ CAC TAT GAA AAC TGG GCA A 3’ 64,2 19 nt 1855-nt 1873 
 

 

1100 b.p 
e2960r 5’ ACA ATT CTT CAT CTG CTA C 3’ 54,4 19 nt 2960-nt 2978 

e1863f 5’ AAA CTG GGC AAT AAA CTA CAC 3’ 41,8 21 nt 1863-nt 1883 

e2953r 5’ CTT CAT CTG CTA CCG TCC AA 3’ 45,8 20 nt 2953-nt 2972 

**V9-специфични (типиращи) праймери (Massimiliano Bergallo et al., Intervirology 2008, 51:75-

80) 

V9F1 5’ TAT GCT TAC TTA ACA GTA GG  3’ 33,2 20 nt 3566-nt 3585 
 

852 

V9R1 5’ AAT TGG CCC ACT TTG TGG 3’ 49,2 18 nt 4417-nt 4400 

V9F2 5’ GGC TTA GTA CTG GCA CTA GC 3’ 38,6 20 nt 3960-nt 3979 
 

294 

V9R2 5’ AGC CCA CCA TAA GAG GGC GT 3’ 38,7 20 nt 4234-nt 4253 

 

Конвенционалните PCR техники –“ NS1-PCR”, “VP1u-PCR”  и „nested PCR” 

бяха проведени с търговски тестове „AmpliTaq Gold PCR  Master Mix Kits”, 

„TopTaq Master Mix Kit” и „KAPA Taq ReadyMix Kit”. Визуализирането на PCR - 

продуктите бе извършвано на УВ трансилюминатор след разделянето им при 

хоризонтална електрофореза в 2% агарозен гел и оцветяване с етидиев бромид.  
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 Количествено и качествено определяне на еритровирусна ДНК  

Количественият Real-time PCR (qPCR) се проведе за изследване на серумни 

проби от пациент с казуистичен случаи с търговски тест „PVB19 Real-TM Quant 

Handbook” като всички дейности по подготовка на материалите, провеждане на 

тест процедурите, визуализацичта и отчитането на резултатите са следвали 

стриктно инструкциите на фирмата производител. 

 Генотипиране на положителните PCR проби се проведе чрез два 

методически подхода - чрез ензимно рестриктазна техника и чрез вмъкнат 

(nested) PCR за V9 генотип с типово специфични праймери. 

 

 I. Ензимно рестриктазна техника с MfeI (MunI) – рестриктазен ензим 

специфично разпознаващ 5’...C↓AATTG...3’ нуклеотидна област на NS1 PCR 

продукта;3’...GTTAA↑C...5’. Изпълнението на процедурата е съгласно 

инструкциите на фирмата производител. 

 II. Вмъкнат PCR за V9 генотип със специфични за V9 вируса праймери. 

PCR протоколът е изпълнен с търговски кит “KapaTaq ReadyMix DNA 

Polymerase” и температурни цикли за амплификация съгласно методиката на 

Bergallo M et al., 2008. 

 

 Секвениране  

Секвенирането бе използвано като заключителен метод за финното разделяне и 

детекция на циркулиращите в българската популация човешки еритровирусни 

изолати.  

На нуклеотидно секвениране бяха подложени PCR продуктите от втори рунд на 

двустъпковия вмъкнат PCR (nested PCR) - PCR продукт (NS1/VP1u “junction” 

региона) с големина около 994 b.p, ДНК ампликоните от конвенционалния PCR 

съответно за NS1 генетичния регион (с големина 103 bp) и VP1u (с големина 204 

bp) гена. Цялата секвенционна техника включваше поредица от последователни 

работни протоколи провеждани съгласно стандартна оперативна процедура 

“LNS-II-SOP052_Sequencing ABI Capillary sequencer”.  

 Използвани анализи 

 

 Секвенционен анализ 

 

Данните за нуклеотидните последователности получени от секвенирането се 

обработват до крайни данни чрез програма на секвенатора. Получените 

секвенции са сравнявани с тези публикувани в базата данни на GenBank чрез 

BLAST програма. Генотипа и суб генотипа на всяка една анализирана проба бе 
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определяна при сходство с представителни референтни щамове от съответния 

генотип.  

 

 Филогенетичен анализ 

 

Филогенетичния анализ се осъществява чрез програмните софтуер MEGA 5.05. 

Филогенетичните дървета бяха конструирани чрез neighbor-joining метода от 

MEGA 5.05 аналитичния пакет. Практиката изисква топологията на 

анализираната последователност да се потвърждава поне чрез два метода. 

Генетичната отдалеченост се определя по метода на Kimura (Kimura two-

parameter). Генетичните линии и суб-линии на ДНК изолатите се потвърждават 

чрез “bootstraps” (1000 повторения). Сравнението беше извършено като се 

използваха референтни секвенции, които са на разположение в геномната банка 

GenBank.   

 

 Статистическа обработка на резултатите 

 

За статистическа обработка на получените резултати бе използван метода “chi-

square test” (χ2) (Ранчов Г., 1997), чрез който бе оценена зависимостта на 

случаите на инфекция с човешки еритровируси спрямо съответния лабораторен 

показател от възрастта на пациентите с обривно-фебрилно заболяване. За целта 

данните бяха въвеждани в статистически таблици и обработени със софтуеъра на 

програмата SPSS v 20.0. За определяне на статистическата значимост на 

установените зависимости бе прието ниво на значимост Р (Sig. F) < 0.05.  

От програмата SPSS v. 20 бяха изведени и определени следните статистически 

значими и специфични за настоящия труд резултати: 

       -   Показатели за относителен дял (%);  

       - Оценка на показателите за относителен дял в т.ч. коефициент t , свързан с 

гаранционната вероятност (Рt) и определяне  интервал на доверителност (КИ 

95%);  

      -    коефициенти на регресионен анализ и корелационни зависимости.  
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4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Представеният дисертационен труд включва изследване на общо 5189 

клинични проби от пациенти събрани в периода 2004 г - 2013 г.  

Събраните за изследване материали (за всички форми на клинични 

прояви на инфекцията с човешки еритровируси) през годините от 2004 до 2008 

бяха скринирани за присъствие на еритровирусна ДНК ретроспективно, а 

пробите събрани в периода 2009-2013 г. съответно бяха проспективно 

обработени чрез PCR скрининг. 

4.1 Серопревалиране на B19-IgG антител по възрастов профил в 

избрана област от страната 

В литературните данни съществуват сравнително малко научни студии, 

адресиращи и оценяващи възраст-специфичното серопревалиране сред 

популацията на национално ниво, извършено прецизно и системно.  

За проучване разпространението на човешки еритровирус В19 (B19V) 

сред популацията в нашата страната бяха тестирани 838 серумни проби, от 

населението на област Бургас за наличие на маркер anti-B19-IgG, отразяващ 

прекарана инфекция. Пробите бяха събирани в три поредни години: 2009г, 2010г 

и 2011г във връзка с изпълнение на национална програма (НП) към 

Министерството на здравеопазването (МЗ) за сероепидемичен надзор при 

ваксинопредотвратими инфекции. Серопревалиране на В19 инфекцията е 

възрастово обусловена, като голямата част от инфектираните се явяват през 

периода на детството и периода на подрастващите.  

Доказване на протективни В19 антитела извършихме по метода ELISA за  

количествено определяне на специфични IgG антитела срещу капсидните 

протеини VР1 и VР2 на вируса с търговски тестове, съгласно инструкцията на 

производителя и съобразяване с критериите за валидност на теста. На Фигура 1 

са представени осреднените  данни за периода относно колективния имунитет 

при тази инфекция при обработване само на позитивните  резултати, чрез 

количествена оценка на нивото на активност на антителата в единици на 

милилитър (IU/ml), която се представя като отношение на стойността на 

екстицията на пробата и стойността на екстицията на прагова (cut-off) контрола. 

Така стойности по – големи от 24 IU/ml дефинират положителен резултат, 

стойности по-малки от 24 U/ml дефинират отрицателен резултат, а стойности 

между 20-24 U/ml - граничен. Последният не бе включен в обработените данни.  
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Фигура 1. Серопревалиране по възрастов профил в изследваните проби от 

област Бургас (2009, 2010, 2011) 

Във възрастовата група до 1 година персистират предимно пасивно 

предадени майчини антитела в 15.87%  (95% ДИ = 6.85 - 24.89) от изследваните 

деца със силно низходящ титър между 5-7 месец (серумните проби са събирани 

по време на раждане, профилактичен преглед, извършван при навършване на 6 

месеца или друг повод на изследване). 

Забелязва се обща тенденция на плавно нарастване на специфичните 

защитни антитела от 14.29%, (95%  ДИ = 7.61- 20.97) във възрастовата група 1 - 

4 години през 58.33% и 60.00% (95% ДИ = 42.24-74.42 и ДИ = 50.46- 69.54, 

респективно) в активната младежка възраст 15-19 години и 20 - 24 години до 

серопревалиране от 66.67% (95% ДИ = 51.29 - 82.05) сред населението 30 - 34 

години до 82.35% (95% ДИ = 65.86 - 98.84) сред възрастното население над 65 

години. Нашите резултати показват общо серопревалиране за възрастовото 

население над 18 години в 72.39%, подкрепяно от данните на други автори до 

72.10%. Интересно е да се отбележи, че и при други проучвания на В19 

серопревалиране, съгласно възрастовия профил, последното се оценява като 

константа с известен спад при децата под 4 години, в същото време, когато в 

тази група би трябвало да се очаква повишаване на заболяемостта след загубата 

на пасивно предадения имунитет (майчини антитела). Най-вероятно обяснението 

трябва да се търси в по-трудното осъщетвяване на социални контакти в тази 

възраст. 

 

4.2 Етиологично доказване на инфекция с човешки еритровируси в 

серумни проби от пациенти с обривно-фебрилни заболявания-Erythema 

infectiosum, т.нар. пета болест, за проучвателния период 2004-2013, 

включващ  две епидемии в страната: рубеолна (2005-2006) и морбилна 

(2009-2010), негативни за морбили и рубеола и оценка на заболяемостта 

Обработени са всички серуми взети от пациенти с обривно-фебрилни 

оплаквания, постъпили в Националната Референтна Лаборатория „Морбили, 

паротит, рубеола” при Центъра по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ) през 

периода 2004-2013 година, повечето от които първоначално са били 



 

15 

диагностицирани като рубеола или морбили. Изсладваните серумни проби са 

налични в серумната банка на НРЛ “Морбили, паротит, рубеола”, НЦЗПБ и са 

във връзка с изпълнение на НП “Елиминация на морбили и вродена рубеола, 

2005-2010”. При онези, при които след като бе отхвърлена възможността един от 

двата посочени инфекциозни агента да бъде етиологичен причинител на 

предварително диагностицираните случаи, се проведоха набор от изследвания 

включващи най – често използваните тестове, а именно за детекция на 

специфични анти парвовирус В19 антитела базирани на различни поколения 

ELISA китове. 

Една от задачите на това пилотно за страната проучване бе да се покаже 

участието на вирус В19 в етиологията на обривно-фебрилните заболявания. В 

периода 2004-2013 в България бяха регистрирани две епидемии с клиника на 

обривно-фебрилен синдром: рубеолна (2005-2006) със общ брой заболели 2264 и 

заболяемост 29.19%оооо и морбилна (2009-2010) с общ брой заболели 24 253 и  

заболяемост 320.6%ооо. 

4.2.1 Общ профил на пациентите с обривно-фебрилен синдром 

изследвани за инфекция с B19V 

Близо 1/3 от постъпилите за тестиране в НРЛ серумни проби 1315/3872 

(33.96%) на случаите с обривно-фебрилни заболявания бяха негативни за 

специфични рубеолни и морбилни IgM антитела и не потвърдиха клиничните 

диагнози рубеола, респективно морбили (таблица 2). 

 

Таблица 2. Разпределение на тестираните серумни проби от фебрилно-обривни 

заболявания: морбили, рубеола и парвовирус В19 (В19V) по години за периода 

2004- 2013  

Година 

на 

получав

ане на 

серумни

те проби 

Общ брой 

тестирани 

серумни 

проби с 

фебрилно-

обривни 

заболявания 

Брой 

тестирани 

серумни 

проби с 

негативен 

резултат за 

морбили и 

рубеола 

Изключе

ни от 

анализа* 

Брой  

анализира

ни серумни 

проби, 

тестирани 

за В19 

Брой 

положите

лни 

серумни 

проби  

Отн. дял 

на 

положите

лните 

серумни 

проби 

2004 г. 93 72 9 63 8 12.7% 

2005 г. 929 396 5 391 114 29.2% 

2006 г. 322 186 4 182 76 41.8% 

2007 г. 201 44 1 43 9 20.9% 

2008 г. 92 49 3 46 7 15.2% 

2009 г. 610 143 7 136 4 2.9% 

2010 г. 1390 288 2 286 30 10.5% 

2011 г. 106 52 4 48 9 18.8% 

2012 г. 56 53 3 50 17 34.0% 

2013 г. 73 32 2 30 18 60.0% 

Общо 3872 1315 40 1275 292 22.9% 
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*Забележка: В общия емпиричен анализ на резултатите от пациенти с 

обривно-фебрилен синдром не са включени клиничните материали взети от 40 

пациенти (21 - бременни; 3 - с анемия; 2 с миокардит; 2 фетален хидропс; 2 

енцефалит; 2 тромбоцитопения; 1 перикардит;1-стъпала-длани; 1-хемофилия; 

1-таласемия майор; 1-синдром муха-хаберман; 1-НТС; 2–II серум В19), които 

поради своите особености са обособени в други специфични групи разгледани 

като самостоятелни нозологични единици. 

Вижда се, че през 2005-2006 и 2009-2010, годините на двете епидемии са 

изследвани най-голям брой случаи от общия брой тестирани лица - 995/1275 

(78.03%), респективно 573/1275 (44.94%) през 2005-2006 и 422/1275 (33.09%) 

през 2009-2010 г, което бе осъществено благодарение на провеждания в страната 

активен сероепидемичен надзор по отношение на вакснопредотвратими 

инфекции с масова профилактика, каквито са морбили и рубеола.  

Близо 1/5 от всички тестирани материали-292/1275 (22.90%) показаха 

положителен за В19 инфекция резултат. Относителния дял на случаите 

варираше от 2.9% до 10.5% по време на морбилната епидемия (2009-2010), и се 

дължеше на по-добрата диференциация в клиничната симптоматика на двете 

заболявания. В същото време относителния дял на вирусологично доказаните 

случаи варираше между 29.2% и 41.8% по време на рубеолната епидемия (2005-

2006), когато в значително по-голям процент бе доказана В19 инфекция, поради 

сходни  характеристики в клиничното протичане на двете инфекции-рубеола и 

Erythema infectiosum.  

През 2013 година 60% от тестираните обривни случаи, постъпили в НРЛ 

потвърдиха диагноза с В19 вирус, които бяха селектирани от вече конкретно 

диагностицирани пациенти с целенасочената диагностика, провеждана от нас. 

Отчетеният общ относителен дял (22.90%) на положителните за B19V проби за 

целия период на проучването (2004-2013 г), е по-висок в сравнение с проведени 

подобни проучвания в Ирландия (4.5%) и Англия (17%), но по-нисък от този в 

Беларус (35.5%). През 2005 г бяха тестирани 391/1275 (30.66%) проби от 25 

области в страната, а през 2010 година-286/1275 (22.43%) от 22 области 

респективно, което показа активността на провеждания сероепидемичен надзор 

в страната в епидемични години и реалността на оценяваните с В19 инфекция 

случаи. 

 

4.2.2 Разпределение на  инфекцията с човешки еритровируси по пол 

базиращо се на данни от групата пациенти с пета болест 

Разпределението на пациентите по пол, които са дали серумни проби за 

изследване за PVB19 (1275 лица) е следното: 698 с относителен дял 54.7% са 

мъже, а 577 с относителен дял 45.3%-жени. Следващата таблица илюстрира 

тяхното разпределение по години (таблица 3). 
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Таблица 3. Разпределение на пациентите по пол изследвали се за B19V в 

проучвателния период по години и относителен дял 

Година 
брой относителен дял (%) 

мъже жени общо мъже жени общо 

2004 г. 36 27 63 5.2% 4.7% 4.9% 

2005 г. 235 156 391 33.7% 27.0% 30.7% 

2006 г. 113 69 182 16.2% 12.0% 14.3% 

2007 г. 24 19 43 3.4% 3.3% 3.4% 

2008 г. 19 27 46 2.7% 4.7% 3.6% 

2009 г. 71 65 136 10.2% 11.3% 10.7% 

2010 г. 146 140 286 20.9% 24.3% 22.4% 

2011 г. 23 25 48 3.3% 4.3% 3.8% 

2012 г. 22 28 50 3.2% 4.9% 3.9% 

2013 г. 9 21 30 1.3% 3.6% 2.4% 

Общо 698 577 1275 54.7% 45.3% 100.0% 

 

Най-общо разпределението по пол на всички положителни серумни 

проби с доказана В19 инфекция 292/1275 (22.90%) включени в проучването 

(ретроспективно и проспективно-случай базирана диагностика) показа, че 

лицата от женски пол са като цяло по-засегнати от лицата от мъжки пол (фигура 

2),  което най-вероятно се формира от различното засягане по пол в отделните 

възрастови групи, тъй като въздушно-капковия път на предаване на инфекцията 

и обривно-фебрилният характер на клиничната проява не обуславят различие по 

пол. 

  

Фигура 2.. 

Разпределение на 

заболелите лица по 

пол за периода 2004-

2013 година с 

доказана първична 

В19 вирусна 

инфекция 

 

 

Получените резултати показват, че макар и да се наблюдава известно различие в 

процентното съотношение мъже/жени засегнати от PVB19, като цяло не се 

наблюдава статистически значима разлика. Следва да се отбележи, че тук не са 

включени бременните жени с обривно-фебрилно оплакване както и жените в 

детеродна възраст, които са разгледани отделно. 

мъже

45%жени

55%
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Интерпретиране на резултатите по пол в отделните възрастови групи 

(фигура 3) показва по-голямо засягане на лицата от мъжки пол в училищната и 

младежка възраст 5-15 години, по-точно във възрастовите групи 5-9 г и 15-19 г 

(първи пик на разпределение на заболелите лица); във всички останали групи на 

нашето проучване жените са по-засегнати от мъжете. Високият процент на 

втората група може да бъде обяснен със задължителната военна служба 

(пребиваване на голяма група хора в затворено общество) на мъжете през по-

голямата част на изследвания период. В същото време при други възрастови 

групи лицата на засегнатите жени с обрив и фебрилитет са повече в сравнение с 

мъжете. 

 

Фигура 3. Процентно разпределение на общия брой на случаите с В19 инфекция 

по пол във възрастови групи за периода 2004-2013 г.  

В първата възрастова група 20 – 24 г. на втория пик на разпределение, 

процентната разлика показва, че жените са повече с 1,26% (15 жени : 10 мъже) 

от мъжете. Тенденцията продължава, особено сред възрастовите групи: 25-29, 

30-34 и 35-39 (13.48% жени спрямо 5.38% мъже, 13.48% спрямо 3.85% и 7.30% 

спрямо 1.54%, респективно). Тези възрастови групи, в които броя на жените 

доминира над този на мъжете не са случайни. Това са такива възрасти, в които 

като цяло жените са в активната позиция, отглеждаща децата в семейството 

явяваща се най-близо в кръга на контактните лица, ангажирана в сферата на 

здравното обслужване, образованието и други. 

4.2.3 Разпределение по възраст на лицата изследвали се за инфекция 

с PVB19 с диагноза инфекциозен еритем  

Пациентите, които са дали серумни проби в Националната референтна 

лаборатория „Морбили, паротит, рубеола” към НЦЗПБ за изследване за 

инфекция с човешки еритровирус В19 са на възраст от няколко месеца до 70 

години. Средната възраст е 14.70 години, при стандартно отклонение 11.766 

години. Изчислената медиана е 13 години като това е възрастта, която е 

достигната за 50% от всички пациенти. От честотното разпределение на 

пациентите по възраст се установява, че най-много лица са на възраст между 0-

13 години и 16-20 години. Средната възраст на пациентите с положителен 

резултат за наличие на инфекция с B19V е 14.90 години при стандартно 
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отклонение 11.092 години. Изчислената медиана показва, че за 50% от тези 

пациенти е достигната 12 годишна възраст.  

4.2.4 Резултати от серологично проучване за наличие на B19-IgM 

лабораторен показател 
Общо 1275 клинични материала от лица с обрив и температура бяха 

изследвани за наличие на B19-IgM антитела, целта на което бе да установим 

остра инфекция. От всички проби 252 дадоха положителен резултат-252/1275 

(19.76%). Разпределението на пациентите с Parvo IgM (+) резултат за целия 

период на проучването е показано на таблица 4. 

Таблица 4. Разпределение на пациентите с обривно-фебрилно заболяване при 

изследване за наличие на IgM лабораторен диагностичен показател 

Година брой относителен дял (%) 

(-) (+) Общо (-) (+) Общо 

2004 г. 55 8 63 5.4% 3.2% 4.9% 

2005 г. 305 86 391 29.8% 34.1% 30.7% 

2006 г. 106 76 182 10.4% 30.2% 14.3% 

2007 г. 34 9 43 3.3% 3.6% 3.4% 

2008 г. 39 7 46 3.8% 2.8% 3.6% 

2009 г. 132 4 136 12.9% 1.6% 10.7% 

2010 г. 257 29 286 25.1% 11.5% 22.4% 

2011 г. 40 8 48 3.9% 3.2% 3.8% 

2012 г. 40 10 50 3.9% 4.0% 3.9% 

2013 г. 15 15 30 1.5% 6.0% 2.4% 

Общо 1023 252 1275 80.2% 19.8% 100.0% 

 

Резултатите от проучването показват, че най-висок % относителен дял на 

случаи със серологично диагностициране на В19 инфекция има в периода на 

рубеолната епидемия 2005-2006 г, като средния относителен дял е 22.5%. 

Поради точната селекция на серумните проби извършена на базата на 

анамнезата, с която пациентите пристигат за изследване в НРЛ „Морбили, 

паротит, рубеола” през 2013 г.  от всички 30 материала изследвани за В19-IgM 

антитела, 50% дадоха положителен резултат.  

В нашето проучване установихме още, че средногодишния брой проби 

положителни за специфични B19-IgM антитела е 25,2. 

 

4.2.5 Резултати от молекулярно-вирусологичните проучвания 

4.2.5.1  Детекция на еритровирусни ДНК вериги в клинични 

материали от пациенти с обривно-фебрилен синдром 

4.2.5.2 Детекция на участък с диагностично значение от 

консервативния вирусен ген - NS1 

Всички положителни по серологичен маркер (ELISA В19-IgM) и 

клинични прояви на обрив серумни проби, показващи остра В19 инфекция бяха 

тестирани по вирусологичен маркер в конвенционален/консенсусен и nested PCR 

тест, доказващи B19-ДНК в трите региона на вирусния геном: NS1, VP1u  и 

NS1/VP1u. 
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PCR амплификацията проведохме с програма, която ползва само една 

двойка консенсусни праймери специфични за конкретния регион. Така на 

практика чрез стъпки от 1 до 4 на амплификационната програма, които са 

подготвителен етап се обособи и запази само тесен високо консервативен 

олигонуклеотиден регион от NS1 гена, а дивергентните области разположени в 

непосредствено съседство бяха елиминирани. Игнорирайки останалите области 

от вирусните ДНК вериги, с NS1-PCR амплификацията успяхме да уловим 

вирусна ДНК в значителен брой (224) от тестираните серумни проби. 

Големината на получения ДНК ампликон е ~ 103 b.p. Резултатите на 

изследваните проби бяха отчетени в 2% агарозен гел на хоризонтална 

електрофореза, а големината на амплификационния вирусен ДНК фрагмент бе 

сравнявана с молекулен маркер с големина 100 b.p. На фигура 4 сме показали 

NS1 PCR продуктите на положителни пациентски серуми, отрицателна и 

положителна контроли (обобщена извадка). 

От всички клинични материали събрани през този десет годишен период, 

224/252 (88.9%) серумни проби показаха наличие на еритровирусна В19-ДНК - 

таблица 5. 

 

Таблица 5. B19V-ДНК позитивни проби чрез доказване на участък от 

консервативен В19-NS1 регион разпределени по години в проучвателния период  

2004-2013 г 

Година 

брой относителен дял (%) 

(-) (+) Общо 

NS1(+) 

без 

VP1u(+) 

NS1 (+) 

с 

VP1u(+)  

(-) (+) Общо 

NS1(+) 

без 

VP1u(+) 

NS1 (+) 

с 

VP1u(+)  

2004 г. 0 8 8 7 1 0.0% 3.6% 1.2% 4.6% 1.4% 

2005 г. 175 91 266 71 20 42.0% 40.6% 41.5% 47.0% 27.4% 

2006 г. 110 61 171 33 28 26.4% 27.2% 26.7% 21.9% 38.4% 

2007 г. 40 3 43 3 0 9.6% 1.3% 6.7% 2.0% 0.0% 

2008 г. 44 2 46 2 0 10.6% 0.9% 7.2% 1.3% 0.0% 

2009 г. 4 0 4 0 0 1.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 

2010 г. 20 18 38 13 5 4.8% 8.0% 5.9% 8.6% 6.8% 

2011 г. 2 9 11 3 6 0.5% 4.0% 1.7% 2.0% 8.2% 

2012 г. 11 15 26 6 9 2.6% 6.7% 4.1% 4.0% 12.3% 

2013 г. 11 17 28 13 4 2.6% 7.6% 4.4% 8.6% 5.5% 

Общо 417 224 641 151 73 65.1% 34.9% 100.0% 23.6% 11.4% 

 

Сред пациентските проби, които показаха отрицателен серологичен 

резултат по отношение на анти В19-IgM сецифични антитела, заради 

симптоматиката на пациентите, която се доближаваше съществено до диагнозата 

„Erythema infectiosum” и заради това, че изследванията за морбили и рубеола 

бяха отрицателни, клиничните материали от тези лица бяха изследвани за 

наличие на В19-ДНК.  
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   1       2       3       4        5        6       7      8      9       10     11     12     13      14     15    16       17    18 
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Фигура 4. Електрофореграма на NS1-PCR продуктите получени чрез 

конвенционален PCR с консенсусна двойка праймери за високо консервативен 

участък на NS1 гена 

Стартове 1 и 18 – ДНК молекулен маркер (100 b.p); стартове от 2 до 15 - 

натоварени с положителни проби; старт 16 -  отрицателна контрола и старт 17 

– положителна контрола. Големина на NS1 PCR ампликона ~ 103 b.p 

 

 

100bp 
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Съпоставени спрямо положителните резултати за налични специфични В19-

IgM антитела (252 проби) по отношение на същия този период, установихме че в 

88,9% (224/252) се открива В19 вирусна ДНК. Така използвайки два различни по 

своята същност диагностични лабораторни метода успяхме категорично да установим 

прясна инфекция в серумите на заболелите  лица. Най-голям брой серуми, в които 

успяхме да амплифицираме NS1-ДНК продукт бяха тези събрани през 2005 г. - 40.6%, 

следвани веднага от пробите на пациентите колекционирани през 2006 г. (27.2%).  

Само NS1 константния регион (без вариабилния VP1u) успяхме да 

амплифицираме в общо 151 материала-67.4%, а едновременно с VP1u-73 проби 

(32.6%). 

Разпределението на клиничните материали с доказан NS1-PCR продукт е 

неравномерно при различните възрастови групи на пациентите. Най-много PCR 

продукт успяхме да амплифицираме в пациентските серуми на лицата на възраст 5-9 

години (28.13% относителен дял от всички положителни за NS1 материали в т.ч и 

случаите при които заедно с NS1 продукта е налице и VP1u, виж таблица 6). 

Таблица 6. Разпределение на случаите с детектиран NS1-PCR продукт по 

възрастови групи и относителен дял 

Група 

брой Отн. дял (%) 

NS1(+) без 

VP1u(+) 

NS1 (+) с 

VP1u(+)  
Общо за 

групата (+) 

NS1(+) без 

VP1u(+) 

NS1 (+) с 

VP1u(+)  

Общо за 

групата 

(+) 

до 1 г. 1 3 4 0.7% 4.11% 1.79% 

1-4 г. 14 5 19 9.3% 6.85% 8.48% 

5-9 г. 51 12 63 33.8% 16.44% 28.13% 

10-14 г. 26 11 37 17.2% 15.07% 16.52% 

15-19 г. 25 8 33 16.6% 10.96% 14.73% 

20-24 г. 11 10 21 7.3% 13.70% 9.38% 

25-29 г. 11 9 20 7.3% 12.33% 8.93% 

30-34 г. 7 4 11 4.6% 5.48% 4.91% 

35-39 г. 1 6 7 0.7% 8.22% 3.13% 

40-44 г. 1 4 5 0.7% 5.48% 2.23% 

45+ 3 1 4 2.0% 1.37% 1.79% 

Общо за 

всички 

групи 151 73 224 67.4% 32.6% 100.00% 

 

4.2.5.3 Детекция на участък от силно вариабилния вирусен ген-VP1u 

В нашето проучване търсенето и доказването на еритровирусни ДНК вериги 

продължи с изследване  и за VP1u специфичната област, вариабилен регион от 

геномът на B19V. За разлика от NS1 генът като цяло, този регион е силно вариабилен 

и макар, че не се използва от много автори за рутинна диагностична работа PCR 

детекцията му беше включена в това проучване, което също внасяше известна 
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пълнота в обобщаване на резултатите относно циркулацията на вирус В19 в 

българската популация, както и при потвърждаване на случаи с усложнения и други. 

За целта проведохме втори конвенционален консенсусен PCR анализ 

използвайки праймерите “e2717f” и “e2901r” (accession no.M13178) локализирани в 

VP1 уникалния регион (VP1u-PCR). Това изследване проведохме подобно на 

предходното в същата последователност като разлика имаше единствено в стъпките, 

в които беше заложена температурата на хибридизация на консенсусните праймери. 

От всички клинични материали събрани през този период с доказан IgM показател, 

78/252 (30.9%) серумни проби показаха наличие на еритровирусна В19-ДНК чрез 

доказване на вариабилния регион - таблица 7. 

 

Таблица 7. B19V-ДНК позитивни проби чрез доказване на участък от В19 

вариабилен (VP1u) регион разпределени по години в проучвателния период 200 4-2013 

г. 

Година 

брой относителен дял (%) 

(-) (+) Общо 

VP1u(+) 

без 

NS1(+) 

VP1u(+) 

с 

NS1 (+) 

(-) (+) Общо 

VP1u(+) 

без 

NS1(+) 

VP1u(+) 

с NS1 

(+) 

2004 г. 6 1 7 0 1 5.4% 1.3% 3.7% 0.0% 1.4% 

2005 г. 28 23 51 3 20 25.0% 29.5% 26.8% 60.0% 27.4% 

2006 г. 22 28 50 0 28 19.6% 35.9% 26.3% 0.0% 38.4% 

2007 г. 1 0 1 0 0 0.9% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 

2008 г. 0 2 2 2 0 0.0% 2.6% 1.1% 40.0% 0.0% 

2009 г. 1 0 1 0 0 0.9% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 

2010 г. 18 5 23 0 5 16.1% 6.4% 12.1% 0.0% 6.8% 

2011 г. 5 6 11 0 6 4.5% 7.7% 5.8% 0.0% 8.2% 

2012 г. 10 9 19 0 9 8.9% 11.5% 10.0% 0.0% 12.3% 

2013 г. 21 4 25 0 4 18.8% 5.1% 13.2% 0.0% 5.5% 

Общо 112 78 190 5 73 58.9% 41.1% 100.0% 2.6% 38.4% 

 

Логично по-голям брой положителни проби (амплифициран VP1u PCR 

продукт) бяха отчетени през  2005 (29.5%; 23/78) и 2006 (35.9%; 28/78). През 

последните три години 2011 – 2013, в почти половината от положителните за В19 

материали засякохме и VP1u ампликон. 
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            1              2              3             4                5              6              7               8               9  

            ↓             ↓              ↓              ↓                ↓              ↓             ↓                ↓               ↓ 

 

Фигура 5.  Електрофореграма на VP1u PCR продуктите получени чрез 

конвенционален PCR със специфични за региона консенсусни праймери 

Старт 1 – ДНК молекулен маркер (100 b.p ),  старт 2 – отрицателна контрола, 

старт 3 -  положителна контрола, стартове от 4, 6  – 9  натоварени с 

положителни проби , старт 5 – отрицателна проба 

204  bp 
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Подобно на консервативния NS1 регион, наличието на VP1u 

генетичния маркер показа неравномерно разпределение по възрастови групи 

сред пациентите. Най-висок относителен дял (16.7%) този маркер показа при 

лицата 5-9 години, по-нисък дял в групата на подрастващите и 

тийнейджърите (таблица 8). 

 

Таблица8. Разпределение на случаите с детектиран VP1u-PCR продукт по 

възрастови групи и относителен дял 

Група 

брой Отн. дял (%) 

VP1u(+)  

без 

NS1(+) 

VP1u(+) с 

NS1 (+) 

Общо за 

групата 

(+) 

VP1u(+) без 

NS1(+) 

VP1u(+) с  

NS1 (+) Общо за 

групата (+) 

до 1 г. 1 3 4 20.0% 4.1% 5.1% 

1-4 г. 1 5 6 20.0% 6.8% 7.7% 

5-9 г. 1 12 13 20.0% 16.4% 16.7% 

10-14 г. 0  11 11 0.0% 15.1% 14.1% 

15-19 г. 0  8 8 0.0% 11.0% 10.3% 

20-24 г. 0  10 10 0.0% 13.7% 12.8% 

25-29 г. 1 9 10 20.0% 12.3% 12.8% 

30-34 г. 0 4 4 0.0% 5.5% 5.1% 

35-39 г. 1 6 7 20.0% 8.2% 9.0% 

40-44 г. 0  4 4 0.0% 5.5% 5.1% 

45+ 0  1 1 0.0% 1.4% 1.3% 

Общо за 

всички групи 5 73 78 6.4% 93.6% 100.0% 

 

Висок относителен дял на клиничните материали с амплифициран 

VP1u-PCR продукт се наблюдава и във възрастовите групи 20-24 г. и 25-29 г. 

Средногодишният брой проби положителни за VP1u в т.ч и заедно с NS1 е 

7.80.   

4.2.5.4 Детекция на NS1/VP1u регион (junction region) от 

еритровирусния геном 

За специфициране на резултатите и в съответствие с данните 

получени от предходните два PCR анализа избрахме да анализираме частична 

последователност от 994 базови двойки обхващаща NS1/VP1u региона. За 

целите на последващия секвенционен анализ проведохме вмъкнат двустъпков 

PCR тест. Вирусната ДНК (В19 или V9) беше приготвена чрез амплификация 

на участък от вирусния геном с големина около 1100 b.p., който обхваща 

връзката NS1-VP1u с праймерите (accession no.M13178) описани в раздел 

материали и методи. 
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Нашите данни показаха възможност за доказване на NS1/VP1u junction  

региона чрез nested PCR в 43.25% (в 109 материала от 252), таблица 9. 

 

Таблица 9. B19V-ДНК позитивни проби чрез доказване на свързващ/junction  

В19 регион по години   

Години 

Брой проби с доказана PVВ19 

инфекция, тестирани чрез 

ELISA за PVB19-IgM 

Брой и % позитивни проби за 

NS1/VP1u  генетичен маркер 

разпределен по години и общо за 

проучвателния период 

2004 8 2 

2005 86 31 

2006 76 42 

2007 9 - 

2008 7 - 

2009 4 3 

2010 29 2 

2011 8 9 

2012 10 8 

2013 15 12 

Общо  252 109 (43.25%) 

 

Най-много екстрахирани ДНК пациентски материали с доказан 

NS1/VP1u фрагмент имаше от пробите събрани през 2005 и 2006 г. (37/53 бр.; 

69,8 % от всички), докато в същото време за периода 2007-2009 г. не успяхме 

да селектираме проби с едновременно доказани NS1 и VP1u генетични 

маркери, които да бъдат амплифицирани за NS1/VP1u - junction участъкa от 

вирусния геном. За последния период 2011-2013 г. са селектирани между 4 и 

6 броя пациентски серума годишно. От проведените ДНК изследвания 

установихме, че най-застъпен при PCR амплификацията се явява NS1 генът, 

следван непосредствено от „junction” региона. Очаквано хипервариабилната 

VP1u област успяхме да детектираме в най-малък брой проби. 

Установихме, че за 2005-2006 година е налице най-висок относителен 

дял на случаите с В19 инфекция досежно се касае за двата лабораторни 

генетични показатели-NS1 и VP1u. От общо 73 материала, 48 (48/73; 65.8%) 

са селектирани именно в този период. Средния относителен дял на случаите 

по времето на рубеолната епидемия по тези два показателя е 32.9%. Най-

висок относителен дял на серумни проби позитивирани за генетичните 

маркери-16.4% констатирахме във възрастовата група на лицата от 5-9 г. 

В нашето изследване сме проследили разпределението на 

лабораторните показатели-IgM, NS1 и VP1u, имащи отношение към 

диагностиката при пациентите с положителен резултат като сме установили 

зависимостта „средна възраст-лабораторен показател”. Установили сме, че 

VP1u генетичния маркер се среща по-често сред пациенти с по-висока средна 
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възраст (18,69 години) в сравнение другия генетичен маркер-NS1 (15,54 

години) (фигура 6).  

 

 

Фигура 6. Разпределение на лабораторните показатели IgM, NS1 и VP1u по 

средни възрасти на засегнатите от В19 инфекция пациенти (по единично и 

комбинирано) 

С помощта на SPSS v.20 статистическа обработка установихме, че има 

статистически значима разлика между възрастта на пациентите с 

положителен VP1u генетичен маркер спрямо тези с положителен NS1 

лабораторен показател и съответно положителен В19-IgM. При медиана 17.5 

години за VP1u е възрастта достигната за 50% от всички лица с 

амплифициран VP1u регион. За разлика от VP1u, при NS1 генетичния маркер 

достигнатата възраст за 50% от случаите е едва 11 години. Като заключение 

може да се каже, че комбинацията на VP1u с NS1 повишава средната възраст 

на засегнатите от В19V лица. 

4.2.6 Емпиричен анализ. Корелационни зависимости 

С помощта на статистическия пакет SPSS v.20 са получени 

корелационни зависимости между възрастта на пациентите и броя на 

положителните случаи по видове изследвани лабораторни (серологични и 

вирусологични) маркери. 

Изследването показва, че при лабораторния показател IgM 

корелационната зависимост се представя с помощта на модел от типа Growth 

(

Xbb
ExpY 10





).  Полученият модел е адекватен, тъй като за него Sig. F 

= 0.017 < 05.0 .  
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Свободният член е равен на 
0b

3.803. Този коефициент е 

статистически значим, тъй като за него нивото на значимост на t е Sig = 0.000 

< 05.0 . Коефициентът 
1b

- 0.045 <0. Той също е статистически 

значим, тъй като за Sig t = 0.019 < 05.0 . След заместване на 

получените коефициенти, моделът има следния аналитичен вид: 

AgeExpIgM 045.0803.3 



. 

Коефициентът на корелация е R = 0.699 < 0.7, което показва, че между 

възрастта на пациентите и броя на IgM положителните случаи съществува 

средна по сила зависимост. Коефициентът на детерминация е 

485.02 R = 48.5%. Той показва, че 48.5% от изменението на броя на 

пациентите, чиито проби са дали IgM (+) резултат зависи от фактора 

„Age”(възраст). 

Следващата графика илюстрира получената корелационна 

зависимост. Тя показва, че с увеличаване на възрастта броят на 

положителните случаи със серологичния IgM лабораторен маркер 

намалява (фигура 7). 

 

Фигура 7. Корелационна зависимост „възраст- IgM(+) случаи” 

Получена e корелационна зависимост между възрастта и броя на 

случаите с положителен NS1 резултат, за която изчислихме че Sig. F = 0.013 

< 05.0 . Тя е представена с помощта на кубичен модел от вида: 
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32 005.0373.0446.7)(1 AgeAgeAgeNS 


. 

Изчисленият коефициент на корелация е R = 0.875 > 0.7, което 

показва, че между възрастта и броя на NS1 (+) случаите съществува силна 

връзка. Коефициентът на детерминация е 765.02 R = 76.5%. Той 

показва, че 76.5% от изменението на броя на NS1 (+) зависи от фактора „Age” 

(възраст). 

Следващата графика (фиг. 8) илюстрира получената корелационна 

зависимост. Тя показва, че най-голям брой случаи NS1 (+) се наблюдава 

между 9 и 12 годишна възраст, след което броят на положителните случаи с 

NS1 намалява и достига минималната си стойност около 40 годишна възраст. 

 

 

Фигура 8. Корелационна зависимост „възраст - NS1(+) случаи” 

При разглеждане на тази корелационна зависимост трябва да се има 

предвид следното уточнение-поради спецификата на кубичния модел се 

оформя вторично увеличаване на положителните случаи след 40 годишна 

възраст, но то е абстрактно и ирелевантно, тъй като данните са за максимална 

възрастова група до 45 г.    
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Корелационна зависимост е получена и между възрастта и броя на 

VP1u (+) случаи, за която Sig. F = 0.015 < 05.0 . Тя е представена с 

помощта на квадратичен модел от вида: 

2013.0521.0141.5)(1 AgeAgeuVP 


 
Коефициентът на  корелация е R = 0.805 > 0.7, което показва, че 

между възрастта и броя на положителните VP1u случаи съществува силна 

връзка. Коефициентът на детерминация е 648.02 R = 64.8%. Той 

показва, че 64.8% от изменението на броя на VP1u (+) случаите зависи от 

фактора „Age” (възраст). Следващата графика илюстрира получената 

корелационна зависимост.  

 

 

Фигура 9.  Корелационна зависимост „възраст – VP1u (+) случаи” 

Тази зависимост показва, че още в ранна възраст до 1 година броят на 

случаите с VP1u (+) е над 5. След това се наблюдава плавно нарастване и 

максимална стойност се достига на възраст около 20 години. След тази 

възраст броят на случаите с VP1u (+) чувствително намалява. 
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Освен установяване на корелационни зависимости между различни 

категории данни-лабораторен маркер и показател „възраст” сме изследвали 

разпределението на положителните случаи (IgM +; NS1 + и VP1u +) по 

възрастови групи и по единични възрасти при засегнатите лица. 

Разпределението на случаите с В19V инфекция причинила обривно-фебрилен 

синдром сред изследваните пациенти по възрастови групи за изследвния 

период е показано на фигура 10. 

Разпределение по възрастови групи за 2004-2013 г. 

Parvo IgM (+) 
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Фигура 10. Разпределение на случаите с положителен серологичен IgM 

резултат по възрастови групи 

Установява се, че най-голям брой проби позитивирани за IgM 

лабораторен маркер има в 5-9 годишната възраст. 

Прецизното изследване на най-широко застъпения маркер-IgM 

изискваше още по-детайлно изследване на неговото разпространение сред 

засегнатите лица. Това бе постигнато чрез корелационен анализ приложен за 

единични възрасти (фигура 11). 

 



 32 

Разпределение по единични възрасти 
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Фигура 11. Разпределение на броя на позитивните резултати и определяне 

на полиноминална логаритмична линия на тренда на развитие на броя по 

единични възрасти (синя линия) и средноаритметична линия на тренда 

(червена линия)-само за положителните резултати по отношение на 

серологичните изследвания (антитяло IgМ). 

 

На посочената графика са отделени само положителните резултати по 

отношение на серологичните изследвания (антитяло IgМ) като спрямо тях са 

изведени полиномната линия на тренда и линията на тренда с подвижни 

средни стойности. Поради по-малката флуктуация на данните и поради 

спецификата на самото изследване са по-ясно очертани максимумите и 

минимумите при тях. Забелязва се по-висок максимум в ниската възрастова 

група от 5-9 г., което кореспондира с по-големия брой на случаите, към които 

са прибавени и тези с отрицателни стойности по отношение на молекулярно-

вирусологичното изследване. В тази връзка и минимумът на възрастовата 

група 20-24 г. не е толкова ниско при наличието на регистрирани резултати, а 

също така и вторичният максимум от възрастовата група 30-34 г. е също по-

ясно и по-високо изразен. Разпределението на NS1 лабораторния маркер е 

показано на фигура 12. 



 33 

 

Разпределение по единични възрасти 

Parvo PCR NS1 (+)

R
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Фигура 12. Разпределение на броя на позитивните резултати и определяне 

на полиноминална логаритмична линия на тренда на развитие на броя по 

възрасти (синя линия) и средноаритметична линия на тренда (червена 

линия)-само за положителните резултати по отношение на молекулярно-

вирусологични изследвания (консервативен генетичен регион). 

На тази графика са отделени само положителните резултати по 

отношение на молекулярно-вирусологични изследвания (консервативен 

генетичен регион) като спрямо тях са изведени полиномната линия на тренда 

и линията на тренда с подвижни средни стойности. Разпределението на двата 

основни лабораторни показателя-IgM и NS1 по единични възрасти е показано 

на фигура 13. 
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Фигура 13. Разпределение на броя на серумните проби  с Parvo IgM (+) и 

Parvo PCR NS1 (+)  по единични възрасти за периода 2004-2013 г. 

При разпределението на броя на серумните проби с Parvo IgM (+) 

и/или Parvo PCR NS1 (+) по конкретните единични възрасти за периода 2004-
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2013 г. се наблюдава ясно силната зависимост на положителните резултати 

по изследваните показатели от възрастта на изследваните лица (фигура 13). 

В разпределението участват пробите на всички лица от новородени до 50 

годишна възраст включително. В него не е включена една единствена проба 

на установен положителен резултат и по двата показателя на лице над 50 г. 

възраст-един мъж на 67 г. през 2010 г. Този единствен резултат извън 

представеното разпределение не се отразява на тенденциите и 

закономерностите, които са очевидни. Най-голям е броят на доказаното по 

един или по двата показатели наличие на човешки еритровирус В19 в 

детската възраст. 

4.2.7 Разпределение на заболелите с В19 инфекция лица по 

възрастови групи в комбинация с изпозваните диагностични методи при 

лица с обривно-фебрилен синдром 

Модерната диагностика на B19 инфекцията обекновенно включва 

доказване на   B19-IgM и B19-IgG антитела в кръв/серумни проби чрез ELISA 

тест и/или B19-ДНК (NS1 консервативен регион) в кръв или тъканни проби, с 

последващ генотипен анализ. На таблица 10 е показано разпределението на 

лицата с потвърдена В19 инфекция в зависимост от комбинацията на 

използваните диагностични лабораторни мeтоди (ELISA В19-IgM и PCR В19-

NS1) по възрастови групи за проучвателния 10-годишен период (2004 – 

2013). 

Таблица 10. Разпределение на лицата с потвърдена В19 инфекция в 

зависимост от комбинацията на използваните диагностични лабораторни 

маркери (В19-IgM и В19-NS1) по възрастови групи 

Възрастова 

група 

Брой 

положителни 

за В19 

инфекция 

лица  

Комбинация на използваните диагностични 

маркери 

В19 IgM (+) 

B19 PCR (+) 

B19 IgM (+) 

B19 PCR (-) 

B19 IgM (-) 

B19 PCR (+) 

до 1 г 2 2 - - 

1 - 4 37 21 14 2 

5 - 9 84 56 22 6 

10 - 14 43 34 6 3 

15 - 19 38 18 5 15 

20 - 24 30 15 9 6 

25 - 29 24 17 4 3 

30 - 34 14 10 3 1 

35 - 39 11 7 4 - 

40 - 44 5 4 - 1 

45 + 4 2 - 2 

Общо 292* 186 67 39** 

* Доказана В19 инфекция по един от двата диагностични маркера  

**Проби, включени на база целенасочена клинична симптоматика, 

проспективно изследване (2011, 2012, 2013) 
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Налага се твърдението за най-засегнатите групи от 5-9 и 10-14  години 

- 78/84 (92.86%) и 40/43 (93.02%), тези на  училищната възраст, в която 

доказаната В19 инфекция се потвърждава по двата диагностични метода или 

по положителен серологичен маркер, доказващи остра инфекция, а именно 

наличие на  положителни В19-IgM антитела. 

С двойно положителни резултати са най-голям брой изследвани-

186/292 (63.7%) от всички лица с доказана В19 вирусна инфекция. В 

комбинацията от положителен В19-IgM и негативен В19-ДНК резултат 

92/319 (28.84%), в която по-голям брой проби се откриват отново в по-

младите възрастови групи, когато серумната проба се взема обикновенно 

своевременно и се провежда рутинната серологична диагностика за 

откриване на „ранните” специфични IgM антитела.  Тук трябва да се отчете и 

фактът, че може и да се касае за ниско ниво на В19-ДНК или нейни 

фрагменти, които не могат бъдат открити в изпитвания серум, а персистират 

в някои депа - костен мозък и др., дори и при имунологично здрави лица. 

В това проучване най-рядко срещаната  комбинация - 39/292 (13.4%) 

се оказва тази, при която В19-IgM не се доказват, а се позитивира само 

вирусологичния маркер (В19-ДНК). Решихме все пак да тестираме тези 

проби за наличие за В19-ДНК, изхождайки основно от наличието на 

клинична симптоматика (обривен синдром) при тях. 

4.2.8 Значение на лабораторната диагностика и комбинирането на 

различни лабораторни методи в диагностиката на парвовирусната 

инфекция в България 

 

Лабораторната диагностика на човешкия парвовирус В19 е 

необходима поради това, че клиничната изява е различна и вариабилна и не е 

патогномонична. Наличните методи за диагностика на В19 могат да 

уеднаквят различията и да установят променящите се вирусологични и 

имунологични параметри в хода на инфекцията. В по-ранните изследвания 

острата инфекция се определяла чрез доказване на вируса в серума чрез 

количествена имуноелектрофореза (CIE) или имунна електронна 

микроскопия (IEM)-тестове, за които е необходимо серумните проби да са 

събрани през началната фаза на инфекцията, когато вирусния титър е висок. 

При други заболявания, асоциирани с HPVВ19, в това число инфекциозен 

еритем (EI) и атралгия, симптомите не се появяват до момента на 

високотитърната виремична фаза и това е наложило търсенето на 

алтернативен диагностичен подход. Диагностицирането на В19 инфекцията 

най-често се прави със серологични методи.  

Анализите за определяне на В19 специфични IgM антитела са 

ефективен подход за детекция на тази инфекция в имунологично здрави 

пациенти и като резултат са станали най-разпространения метод за 

установяване на остра или скорошна вирусна инфекция. В повечето случаи 

IgM антителата се явявят 7-10 дни след началото на инфекцията и са 

насочени срещу конформациония и линеарния епитопи на В19 вирусните 

протеини VР1 и VР2. Известно е, че IgМ антителата срещу конформационния 
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епитоп на двата протеина и IgМ антителата срещу линеарния епитоп на VР2 

протеина се явават по едно и също време и с еднаква честота. Ако IgМ 

отговорът персистира към конформационния епитоп на VР1 протеина, когато 

другият В19-IgМ отговор липсва, тогава диагностичната техника (базирана 

изцяло на рекомбинантни гени), определяща конформационния VР1 може би 

няма да бъде подходящият маркер за доказване на острата инфекция. Това 

показа, че установяването на IgM в рамките на първия месец след началото 

на заболяването, последващия спад на IgM титрите, но персистирането на 

ниски нива на това антитяло в продължение на няколко месеца, има добра 

диагностична чуствителност. В това отношение тези наши резултати са в 

съответствие с други данни, които показват че В19 инфекцията е основната 

причина за инфекциозна еритема . За целия период на проучването успяхме 

да установим специфични анти В19 IgM антитела и да покажем скорошна 

инфекция при 252 пациенти (252/1275; 19.7%). Във всички останали проби 

(1023/1275; 80.2%) не регистрирахме наличие на персистиращи IgM антитела. 

За допълнителното определяне на вируса с цел прецизна диагностика към 

серологичните тестове използвахме  конвенционален PCR с консенсусни 

праймери за участък от NS1 консервативия ген. Така при наличието на 

виремия, разчитахме че чуствителния PCR метод, макар и конвенционален, 

ще улови еритровирусни ДНКи циркулиращи по време на виремията. В 

действителност вирусната ДНК беше установена в общо 224 (224/1275; 

17,6%) клинични проби и респективно 1051 (1051/1275; 82,4%) бяха 

отрицателни. Така от нашето проучване доказахме активна еритровирусна 

инфекция в 292 (292/1275; 22,9%) пациенти от общо 1275 с атипичен обривно 

фебрилен синдром или НТС (едновременно от двата изследвани специфични 

маркера доказани IgM и вирусна ДНК), отрицателни за морбили и рубеола. В 

39 (39/292; 13.4%) от положителните за парвовирус В19 проби, в които 

нямаше антитела, бе открита вирусната ДНК. Приехме, че при тези пациенти 

е налице инфекция с В19, но не се ангажирахме да определим прясна или 

отминала е тя. За да се направи някакъв извод в тази насока са необходими по 

- прецизни молекулярни изследвания като количествен real-time PCR или 

допълнителни тестове за авидност. Този факт ние си обясняваме с това, че 

някои от серумите на пациентите, които бяха отрицателни за IgM антитела 

може да са взети прекалено рано или прекалено късно от началото на 

заболяването за да се установи IgM реактивност. Също така не изключваме 

възможността тези пациенти да са имали инфекция с еритровирус В19 и да не 

са развили хуморален IgM имунен отговор. При изследването с PCR 

установихме, че положителните резултати преобладават над отрицателните. 

Това се дължи на ниския дял NS1 отрицателни проби при положителен IgМ и 

на най - високия дял на положителните проби и по отношение на двата 

изследвани лабораторни диагностични маркера. 

В заключение може да се обобщи, че дялът на лицата с обриви 

причинени от вирус В19 е значителен и не е за пренебрегване. Това особено 

важи когато е налице обривно заболяване с фебрилитет у бременни жени със 

съмнение за рубеола. Използването на PCR  като специфичен и чувствителен 
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метод за установяване на В19 виремия е полезно, но трябва да се прилага 

заедно с установяване на специфични IgM антитела, когато се диагностицира 

В19 инфекция. Това е съществено когато трябва да се определи прясна или 

отминала е тази инфекция и са налице само единични проби (т.е проби без 

повторение). Така серуми от пациенти взети в начален етап на инфекцията 

може да нямат IgM антитела срещу В19 вируса, но да са PCR положителни. 

По-късно по време на инфекцията серумите могат да бъдат PCR отрицателни, 

но да имат специфичните анти В19 IgM антитела. Това съответства на 

нашите наблюдения. Отсъствието на В19-IgM и В19-ДНК при пациенти с 

IgM срещу морбили или рубеола изключва възможността от смесени 

инфекции. Ето защо е препоръчително по време на епидемии, когато са 

налице атипични обривно-фебрилни симптоми да се провеждат 

диференциално-диагностични лабораторни изследвания за правилната 

диагноза на заболяването.  

4.2.9 Оценка на ефективността на използваните диагностични 

методи при пациенти с инфекциозен еритем  

Серологичната диагностика чрез откриване на специфични 

антивирусни антитела от класовете IgM, IgG и IgA е възможна поради 

способността на HPVB19 да индуцира хуморален имунен отговор. В повечето 

случаи IgM антителата се появяват 7-10 дни след инфекцията и са насочени 

както срещу линейни така и срещу конформационни епитопи на 

структурните вирусни VP1 и VP2 капсидни белтъци. За детекцията на такива 

антитела днес широко се прилагат различни видове и поколения 

имуноензимни методи (EIA). С така посочените техники за косвено доказване 

на вирионни структурни като VP1 и VP2 капсидни компоненти  на човешки 

еритровируси бяха изследвани общо 1275 серумни материала от пациенти с 

обривно-фебрилен синдром събрани от целия проучвателен период 2004-2013 

година. Чрез серологичните тестове за IgM антитела бяха доказани за целия 

период 252 (252/1275; 19.7%) парвовирус-положителни материала 

разпределени както следва: 8 проби през 2004 г., 86 през 2005 г., 76 през 2006 

г.; 9 проби за 2007; 7 проби през 2008 г.; 4 проби за 2009 г., 29 за 2010 г., 8 

проби за 2011 г., 10 серума за 2012 г. и за 2013 г. – 15 проби. С 

установяването на острофазните IgM антитела на инфекцията 

предположихме наличие на виремия в периферната кръв на тези пациенти. С 

детекцията на специфични анти вирус В19 IgG антитела в повечето случаи 

установявахме вече отминала инфекция и този технически подход 

използвахме предимно в изследване на имунологичната структура на 

пациенти във връзка с парвовирусната инфекция в един административен 

регион на страната-Бургас. Високата чувствителност и специфичност на 

имуноензимните техники, тяхното стандартизиране, корелацията им с 

високо-чувствителни молекулярни вирусологични техники, както и тяхното 

лесно и бързо изпълнение са част от предимствата им, които ги налагат като 

препоръчан от СЗО метод за детекция във вирусологичната диагностика на 

заболяванията с парвовируси при човека. 
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Макар и да е по - труден за изпълнение в сравнение със серологичните 

тестове, PCR методът е подходящ, а в някои случаи и задължителен, при 

диагностицирането на В19 инфекция при имунокомпрометирани лица. За 

диагностиката чрез използване на PCR най-голямо значение има 

консервативния NS1 регион, който има много малко генетични различия сред 

циркулиращите човешки еритровирусни генотипове. Това значително 

улеснява диагностиката чрез този метод като за целта водещи научно 

изследователски екипи във фармацефтични компании конструират праймери 

за строго консервативни области на NS1 генът и по такъв начин детекцията 

на еритровирусни ДНКи е много ефективна не само като цяло, но и 

конкретно за различните гено- и субгенотипни изолати срещащи се 

приоритетно в даден период. 

4.2.10 Генотипиране на еритровирусните изолати с рестрикционен 

анализ  

Разграничаването между най-често срещаните генотипове - генотип 1 

(прототип В19) и генотип 3 (прототип V9) сред изолатите на В19 вируса  

извършихме чрез два типа методични подхода: първият чрез рестрикционен 

анализ с рестриктазен ензим-MfeI (MunI), който има отношение към NS1 

вирусния генен продукт и вторият чрез nested PCR с типово специфични 

праймери. 

На рeстрикционен анализ бяха подложени NS1 вирусните продукти-

224 материала, които дадоха положителен резултат от консенсусния NS1-

PCR. От тях 95.5% (214/224)  се отнесоха към В19 профил и бяха 

положителни за  генотип 1 (В19 изолати),  а 5,8% (13/224) бяха определени 

като отрицателни за генотип 1. Тъй като PCR продукта остана неразделен 

предположихме , че всички тези изолати или поне част от тях се отнасят към 

V9 профил, т.е.  генотип 3 (V9 изолати). Въпреки това, за да потвърдим това 

наше предположение изследвахме тези 13 проби с nested PCR техника, 

ползваща типово специфични праймери за генотип 3. Разпределението на 

генотип 1 (В19) и генотип 3 (V9) по години за изследвания период е показано 

на фигура 14. 

Относителните честоти на В19 и V9 типовете бяха различно 

разпределени сред пациентите с обривно-фебрилно заболяване през 

различните години на проучвателния период. Очаквано най-голям брой 

пациенти, при които установихме вирус V9 имаше по време на рубеолната 

епидемия 2005-2006 година, както и в предходната 2004 година-12/13 

(92.31%).  

През останалия проучван период 2007-2013, генотип 3 (V9) 

установихме само в един материал от 2009 година. 
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Фигура 14. Разпределение на броя на пациентите с генотип 1 (В19 типове) и 

генотип 3 (V9 типове) по години за изследвания период 

Този резултат показа, че еритровирусите тип V9 ако ги имаше сред 

пациентите с обривно-фебрилно заболяване бяха рядко срещани и 

неравномерно разпределени през годините на изследвания период, и тяхното 

съотношение спрямо парвовирус В19 беше едва 5,7% за целия период на 

проучването.  

Разпределението на В19/V9 вирусите по възрастови групи е показано 

на фигура 15   Групите са структурирани в стандартни 5 годишни интервали. 
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Фигура 15. Разпределение на броя на пациентите с генотип 1 (В19 типове) и 

генотип 3 (V9 типове) по възрастови групи за изследвания период       
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Вируси тип V9 успяхме да определим по-често в по-младите 

възрастови групи пациенти до 24 години (средна възраст 14,3±11,5) – 10/13 

(76,92%). 

4.2.10.1 Генотипиране с типово специфични праймери, доказващи  

V9 изолати 

PCR тестът е използван метод и за генотипиране на изолати, 

принадлежащи към по-ново открити генотипове като V9 например. За целта е 

разработен насрещен PCR, който може точно да установи вирусните B19 и 

V9 ДНК вериги едновременно, като извършва първия цикъл на 

амплификация с двойка консенсусни праймери и следващ цикъл на 

амплификация с отделни праймери за вирус В19 и вирус V9. В проучването с 

ензимно-рестриктазната техника 13 серумни проби бяха определени като 

генотип 3 (V9). Въпреки това, за да потвърдим това наше предположение 

изследвахме тези 13 проби с nested PCR техника, ползваща типово 

специфични праймери за генотип 3. 

Тези материали изследвахме обстойно с nested PCR, използвайки две 

двойки праймери, втората от които типово специфична, описани в раздел 

Материали и методи. В 5/13 (38,5%) проби установихме V9 тип на ДНК 

веригата (генотип 3).  PCR продуктите бяха правилно ситуирани на 

определеното място (~ 294 b.p), съгласно литературните данни и показаха 

силен интензитет на бандовете/силен PCR сигнал (фигура 16).  

 

  100 bp 

 

 

В 8/13 (61.53%) не успяхме да амплифицираме V9 еритровирусен тип ДНК. 

 

Фигура 16. 

Електрофореграма 

представяща резулта-

тите от проведения 

nested PCR  (втори 

рунд), доказващ V9 

генотип сред  

еритровирусни 

изолати. Легенда:  

Линия 1 - положителна 

контрола (РС); линии 

от 2 до  4 - 

положителни  за 

генотип 3 (V9) серумни 

проби (продукт 294 

bp); линия 5 - ММ 100 

bp; отрицателната 

контрола (NC) не е 

показана  
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4.2.11 Секвениране и филогенетичен анализ на еритровирусни 

изолати в българската популация  

С цел провеждане на генетичен анализ на циркулиращите B19V 

генотипове и субгенотипове, редица B19V изолати бяха подложени на 

секвениране. Нуклеотидното секвениране бе проведено в Институт по  

Имунология, Люксембург (Institute of Immunology, Centre de Recherche Public 

de la Santé / Laboratoire National de Santé, Luxembourg). НРЛ “Морбили, 

паротит, рубеола” има вече осъществена колаборация с гореспоменатата  

водеща лаборатория през 2008 г., когато бяха секвенирани  за пръв път 

български изолати.  

4.2.11.1 Секвениране и филогенетичен анализ базиран върху 

изследване на силно консервативен участък на NS1 вирусния ген на 

човешки еритровирусни изолати в България  

На нуклеотидно секвениране бяха подложени 57 от общ брой 227 

проби (25.11%), в които успяхме да амплифицираме B19V-NS1 ДНК продукт 

(103 nt). От тях ДНК секвенции получихме в 21 проби (9.25%), които бяха 

обработени с програма BioEdit v.7.1 и приведени във вид подходящ за 

последващ филогенетичен анализ. Получените секвенции обхващаха почти 

целият проучван в настоящото изследване десет годишен период, с 

изключение на 2004, 2008 и 2009 година (Таблица 11). Най-голям брой 

секвенции, повече от половината (14/21, 66.67%) бяха получени респективно 

за 2005 (8/21, 38.1%) и 2012 (6/21, 28.57%) година. 

 

Таблица 11..  Резултати от B19V гинотипиране (103 nt регион), n=57 

 

Година на 

събиране на 

пробите 

Брой 

изследвани 

проби 

Средна 

годишна 

възраст 

Брой на пациентите 

разпределени по съответния 

субгенотип 

1а 1b 2 3a 3b 

2004 3 14 ± 4.58 - - - - - 

2005 17 16.5  ± 8.70 8 - - - 1 

2006 15 13.85 ± 11.17 1 - - - - 

2007 1 30 1 - - - - 

2008 0 - - - - - - 

2009 1 21 - - - - - 

2010 3 12.3 ± 19.65 1 - - - - 

2011 2 14.5 ± 9.19 2 - - - - 

2012 8 17 ± 12.30 6 - - - - 

2013 7 30.5 ± 15.98 1 - - - - 

Общ брой 57  20 - - - 1 

 

Филогенетичният анализ се базираше (MEGA version 5.05) на 32 

секвенции, от които 21 обект на настоящото проучване и 12 референтни 

секвенции от GenBank (February 2009) (Фигура 17).   
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 B19Vs/Stara Zagora.BGR/16.05.

 B19Vs/Ruse.BGR/06.12.

 B19Vs/Dupnica.BGR/02.12.

 B19Vs/Goce Delchev.BGR/19.10.

 B19Vs/Pernik.BGR/23.05.

 B19Vs/Sofia.BGR/11.05.

 B19Vs/Sofia.BGR/14.12.

 B19Vs/Sofia.BGR/31.13.

 B19Vs/Plovdiv.BGR/16.05. 2

 B19Vs/Sofia.BGR/27.06.

 B19Vs/Sofia.BGR/51.11.

 B19Vs/Sofia.BGR/45.12.

 B19Vs/Pleven.BGR/50.05.

 DQ225149 B19 isolate SN807 genotype 1a

 B19Vs/Varna.BGR/16.05.

 B19Vs/Plovdiv.BGR/16.05.

 B19Vs/Sofia.BGR/25.05.

 B19Vs/Dupnica.BGR/45.11.

 B19Vs/Pazardjik.BGR/06.12.

 B19Vs/Sofia.BGR/13.12.

 AF113323 B19 genotype 1a

 B19Vs/Omurtag.BGR/12.07.

 DQ357065 B19 isolate Vn115 genotype 1b

 DQ357064 B19 isolate Vn147 genotype 1b

 DQ293995 B19 isolate C39 genotype 1

 DQ408305B19-BN30.3 genotype 3b

 DQ408303B19-BN59.3 genotype 3b

 B19Vs/Sliven.BGR/10.05.

 NC 004295 V9 genotype 3a

 AJ249437 B19 V9 genotype 3a

 DQ234769 B19-R0416 genotype 3a

 AY903437 B19 strain IM-81 genotype 2

 AY064476 B19-A6 genotype 297

0.01  

Фигура 17. Филогенетично дърво създадено въз основа на част от NS1 на 

еритровирусни изолати чрез Neighbor-joining algorithm използващ Kimura 

two-parameter модел и праг на нуклеотидна дистанция 70% (1000 

репликации). Номенклатурата на секвенциите показват техният произход, 

година и регион на събиране, съгласно изискванията на СЗО. Българският 

изолат е отбелязан със символ зелена точка (●). 

Проведеният анализ показва доминиране на генотип 1, субгенотип 1а 

(20/21, 95.24%) за периода 2004-2013 година, което съответства на 
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литературните данни за предоминиране на генотип 1 в страните от 

Европейския регион. Секвенциите са разпределени неравномерно по 

отношение на година и регион на събиране. Открити бяха три различни 

варианта на субгенотип 1а, част от един клъстер.   

При филогенетичният анализ бяха определени две генетични линии 

(виж Фигура 17), нашите изолати попаднаха и в двете.  

Един от изследваните изолати (1/21; 4.76%) №077/10.03.2005 

(B19Vs/Sliven.BGR/10.05)  бе дефиниран към генотип 3, субгенотип 3b. Той 

бе регистриран сред пациентски проби събрани през 2005 година, когато бяха 

отчетени най-голям брой B19V позитивни резултати (Таблица 11). Внимание 

заслужава факта, че в едно предходно изследване на Hübschen  J. и колектив 

направено през 2009 (Фигура 20), когато бе доказано наличието на генотип 

3b (№ 047/21.02.2005), сред тестирани български изолати от същата година и 

регион (Сливен). Това насочва вниманието към евентуална циркулация на 

този субгенотип през тази година в указания регион. Не разполагаме с 

конкретна информация относно налична епидемична връзка между тези две 

лица, това може само да се предположи от близките дати, в които са събрани 

серумните проби, както и с информация за възможен внос от чужбина.  

4.2.11.2 Секвениране и филогенетичен анализ базиран върху 

изследване на силно вариабилен участък (VP1u  регион) на човешки 

еритровирусни изолати в България  

Четири проби положителни за B19V-VP1u регион (204 nt), но с 

негативен резултат за останалите подложени на амплификация региони от 

еритровирусния геном, бяха секвенирани. Две от пробите бяха от 2005 и 

съответно по една от 2011 и 2012 година. Всички получени секвенции бяха 

съотнесени към генотип 1, субгенотип 1a. Филогенетичният анализ се 

базираше на 15 секвенции, от които 4 обект на настоящото проучване и 11 

референтни секвенции от GenBank (February 2009) (Фигура 18).  
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 BGR14-H-117

 DQ225149 B19 isolate SN807 genotype 1a

 BGR14-H-116

 BGR14-H-114

 BGR14-H-115

 AF113323 B19 genotype 1a

 DQ293995 B19 isolate C39 genotype 1

 DQ357065 B19 isolate Vn115 genotype 1b

 DQ357064 B19 isolate Vn147 genotype 1b

 AY903437 B19 strain IM-81 genotype 2

 AY064476 B19-A6 genotype 2

 DQ408303B19-BN59.3 genotype 3b

 DQ408305B19-BN30.3 genotype 3b

 NC 004295 V9 genotype 3a

 AJ249437 B19 V9 genotype 3a

98

0.005  

Фигура 18. Филогенетично дърво създадено въз основа на част от VP1u на 

еритровирусни изолати чрез Neighbor-joining algorithm използващ  Kimura 

two-parameter модел и праг на нуклеотидна дистанция 70% (1000 

репликации). Номенклатурата на секвенциите показват техният произход, 

година и регион на събиране, съгласно изискванията на СЗО. Българският 

изолат е отбелязан със символ черен ромб. 

4.2.11.3 Секвениране и филогенетичен анализ базиран върху 

изследване на крупна област  (NS1/VP1u junction регион ) обхващаща 

консервативни и вариабилни участъци от генома на човешки 

еритровирусни изолати в България  

Общо 55 от 109 NS1/VP1u PCR позитивни проби (50.46%) бяха 

секвенирани и за 54 от тях бяха получени подходящи данни за генотипиране 

(Таблица 12; Фигура 19). Всички секвенции бяха съотнесени към генотип 

1a, с изключение на една на 39 годишна пациентка от София с усложнение от 

реактивен артрит, която беше групирана като отклонение от генотип 2 

референтните секвенции (виж Фигура 19). NS1/VP1u PCR продукти за 

секвениране и генотипиране бяха налични от всички години на изследвания 

период с изключение на 2007 и 2008 (виж Таблица 12), като повече от 

половината получени секвенции (28/53, 52.83%) бяха от столицата. В рамките 

на генотип 1а, бяха намерени 22 различни секвенционни варианта (Фигура 

19).  

Секвенциите бяха разпределени неравномерно по отношение на 

година и регион на събиране с изключение на секвенциите от 2012 година и 

B19Vs/Sofia.BGR/14.12. 

B19Vs/Dupnica.BGR/45.11. 

B19Vs/Montana.BGR/22.05. 

B19Vs/Sofia.BGR/25.05 

 
 

 



 45 

2013 година, които са събрани заедно в два отделни клъстера и са отделени от 

тези от предходните години. 

 

 

Таблица 12. Резултати от B19V гинотипиране (994 nt регион), n=54 

 

Година на 

събиране на 

пробите 

Брой 

изследвани 

проби 

Средна 

годишна 

възраст 

Брой на пациентите 

разпределени по съответния 

субгенотип 

1а 1b 2 3a 3b 

2004 1 11 1 - - - - 

2005 16 22.71±10.89 16 - - - - 

2006 21 21.90±10.97 21 - - - - 

2007 - - - - - - - 

2008 - - - - - - - 

2009 3 27±17.43 2 - 1 - - 

2010 1 - 1 - - - - 

2011 3 19.66±15.30 3 -  - - 

2012 3 23.5±13.67 3 - - - - 

2013 6 13.33±12.21 6 - - - - 

Общ брой 54 18.68±12.61 53 - 1 - - 
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 B19Vs/Sofia.BGR/12.06.

 B19Vs/Plovdiv.BGR/14.06.

 B19Vs/Sofia.BGR/47.05.

 B19Vs/Varna.BGR/36.04.

 B19Vs/Sofia.BGR/22.05.

 B19Vs/Sofia.BGR/04.06.

 B19Vs/Sofia.BGR/25.05.

 B19Vs/Sofia.BGR/16.06.

 B19Vs/Pernik.BGR/24.05.

 B19Vs/Vidin.BGR/06.06.

 B19Vs/Kardjali.BGR/15.06.

 B19Vs/Sofia.BGR/19.06.

 B19Vs/Sofia.BGR/25.05.

 B19Vs/Gabrovo.BGR/10.06.

 B19Vs/Razgrad.BGR/22.06.

 B19Vs/Stara Zagora.BGR/23.06.

 B19Vs/Russe.BGR/09.06.

 B19Vs/Pernik.BGR/16.05.

 B19Vs/Sofia.BGR/16.06.

 B19Vs/Sofia.BGR/20.05.

 B19Vs/Sofia.BGR/21.05.

 B19Vs/Sofia.BGR/21.05.

 B19Vs/Sofia.BGR/21.05.

 B19Vs/Sofia.BGR/22.05.

 B19Vs/Veliko Tarnovo.BGR/20.05.  

 FN295577_Bulgaria

 B19Vs/Pazardjik.BGR/02.06.

 B19Vs/Haskovo.BGR/04.06.

 B19Vs/Pazardjik.BGR/15.06.

 B19Vs/Sofia.BGR/22.05.

 B19Vs/Plovdiv.BGR/49.05.

 B19Vs/Plovdiv.BGR/14.06.

 B19Vs/Stara Zagora.BGR/27.06.

 B19Vs/Pazardjik.BGR/19.06.

 B19Vs/Plovdiv.BGR/22.06.

 FN295672 Greece

 B19Vs Pazardjik.BGR/15.06.

 B19Vs/Silistra.BGR/20.11.

 B19Vs/Razgrad.BGR/27.11.

 B19Vs/Sofia.BGR/19.10.

 B19Vs/Sofia.BGR/46.11.

 B19Vs/Sofia.BGR/22.05.

 B19Vs/Plovdiv.BGR/11.06.

 FN295729 Russia

 FN295702 Luxembourg 

 FN295677 Israel

 B19Vs/Montana.BGR/47.05.

 B19Vs/Sofia.BGR/25.09.

 B19Vs/Sofia.BGR/25.09.

 FN825880 Belarus

 B19Vs/Sofia.BGR/01.13.

 B19Vs/Sofia.BGR/28.13.

 B19Vs/Vidin.BGR/07.13.

 B19Vs/Sofia.BGR/15.13.

 B19Vs/Sofia.BGR/13.13.

 B19Vs/Sofia.BGR/31.13.

 DQ225148 B19 isolate KyMa genotype 1a

 AY386330 B19-isolate J35 genotype 1

 AF113323 B19 genotype 1a

 FN295649 Estonia

 FN825861 Belarus

 B19Vs/Kyustendil.BGR/12.12.

 B19Vs/Sofia.BGR/11.12.

 B19Vs/Sofia.BGR/15.12.

 DQ357065 B19 isolate Vn115 genotype 1b

 DQ357064 B19 isolate Vn147 genotype 1b

 B19Vs/Sofia.BGR/21.09.

 AY064475 B19-A6 genotype 2

 AY044266 B19 isolate LaLi genotype 2

 AY083240 France

 AJ249437 B19 V9 genotype 3a

 NC_004295 V9 genotype 3a

 AY083242_B19-isolate-E01.1_genotype3b

 DQ408303B19-BN59.3 genotype 3b

99

93

99

98

99

99

71

81

91

99

85

0.01  

Фигура 19. Филогенетично дърво 

построено на базата на 994 nt 

В19V регион и включващо 

секвенции обект на настоящото 

изследване (n=53) маркирани с 

черна точка,  референтни 

секвенции (идентифицирани с 

номер, име и генотип) (n=11) и 

сходни или идентични секвенции 

от други страни от същия период 

(идентифицирани с номер и 

страна на произход, n=9) свалени 

от GenBank. Анализът се базира 

на  neighbor-joining algorithm и с 

използването на Kimura two-

parameter model (MEGA version 

5.05; показан е само обем ≥70% 

(1000 репликации)).  
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Всички налични секвенции са сравнени с изолати публикувани в 

GenBank, посредством програма BioEdit и база данни за сравнение на 

нуклеотидни последователности BLAST-NCBI. 

Проведеният секвенционен анализ целеше определяне на генетичното 

сходство на българските секвенции не само с наличните референтни, но и с 

изолираните през последните години B19V вируси. 

Построеното филогенетично дърво показва сходство >80% на 

българските изолати от 2005 и 2006 година с тези свалени от GenBank за 

същия период от Гърция и Русия. Секвенциите от 2012 година са 

филогенетично най-близо до тези от Беларус и Естония, а тези от 2013 година 

до Беларус. Тези данни свидетелстват за евентуален внос/износ от/към тези 

държави на сходни B19V щамове. 

Настоящото изследване, заедно с друга предишна разработка на 

Hübschen J et al., 2009 показва дълъг период на трайна циркулация на генотип 

1a в България (53/54, 98.15%). Друг генотип (генотип  2) беше открит само в 

1/54 (1.85%) от тестираните 994 nt позитивни проби,  а именно при Л.И.Г.,  39 

годишна пациентка от София, с фебрилно-обривен синдром и усложнения от 

реактивен артрит.  

Основна част, повече от половината от докладваните секвенции са от 

област/град София 28/53 (52.83%), като 27 от тях са причислени към генотип 

1а. Останалите секвенции, всички от генотип 1а, са от различни части на 

страната, неравномерно разпределени по отношение на области и региони. 
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Фигура 20. Филогенетично дърво на което е показано мястото на български 

генотип 3, субгенотип 3b установен през 2005 г (съгласно Hübschen J M et al. 

J. Clin. Microbiol. 2009; 47:3735-3738) 
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В хода на нашето изследване проведохме сравнителен анализ на 

положителните и синтезирани за 994 nt регион проби, включващ както 

новосеквенираните проби, обект на настоящото изследване (n=54, виж 

Таблица 12), така и познатите и генотипирани през 2009 година български 

изолати (n=54). В следствие, на което установихме, че при наличните за 

периода 2004-2013 година български секвенции, не се отчита ясно групиране 

в зависимост от региона на произхода. Паралелно с това се открива, че 

всички  последователности от 2009 г. с изключение на генотип 2 

отклонението, тези от 2010/2011 г, които съдържат и един щам открит и през 

2006 година, както и тези от 2013 година са обединени в отделни клъстери, 

отделени от секвенциите от другите години (Фигура 20). 
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 FN295623 B19Vs/Sofia.BGR/26.05
 FN295584 B19Vs/Sofia.BGR/09.06 (8)
 FN295629 B19Vs/Varna.BGR/11.05 (2)
 FN295614 B19Vs/Varna.BGR/09.05 (2)

 FN295628 B19Vs/Sofia.BGR/03.07
 FN295598 B19Vs/Sofia.BGR/20.05
 FN295612 B19Vs/Sofia.BGR/22.05 (2)

 FN295626 B19Vs/Dobrich.BGR/28.05
 FN295596 B19Vs/Pazardjik.BGR/19.06
 FN295594 B19Vs/Sofia.BGR/19.05

 FN295607 B19Vs/Varna.BGR/22.06
 FN295588 B19Vs/Pernik.BGR/16.05 (2)
 FN295605 B19Vs/Sofia.BGR/21.05
 FN295583 B19Vs/Dobrich.BGR/03.07
 FN295578 B19Vs/Sofia.BGR/08.06
 FN295615 B19Vs/Montana.BGR/22.05
 FN295595 B19Vs/Sevlievo.BGR/17.06

 FN295611 B19Vs/Sofia.BGR/21.05/3
 FN295589 B19Vs/Kardjali.BGR/13.06
 FN295625 B19Vs/Kustendil.BGR/28.05
 FN295590 B19Vs/Stara Zagora.BGR/15.06
 FN295591 B19Vs/Sofia.BGR/06.05 (13)
 B19Vs/Sofia.BGR/25.05/5
 FN295624 B19Vs/Vidin.BGR/27.05

 FN295579 B19Vs/Varna.BGR/11.05/3 (2)
 B19Vs/Razgrad.BGR/22.06

 B19Vs/Pernik.BGR/16.05/2 (2)
 B19Vs/Sofia.BGR/20.05/4 (8)

 B19Vs/Veliko Tarnovo.BGR/20.05
 JN211122 Netherlands 2009
 FN295618 B19Vs/Sofia.BGR/22.05/4
 B19Vs/Sofia.BGR/45.12
 FN295601 B19Vs/Sliven.BGR/21.06 (2)
 B19Vs/Stara Zagora.BGR/23.06 (2)
 B19Vs/Sofia.BGR/04.06 (5)
 B19Vs/Varna.BGR/36.04
 B19Vs/Haskovo.BGR/04.06
 B19Vs/Plovdiv.BGR/49.05
 B19Vs/Pazardjik.BGR/02.06 (2)
 B19Vs/Plovdiv.BGR/14.06
 B19Vs/Kardjali.BGR/15.06

 B19Vs/Vidin.BGR/06.06
 B19Vs/Sofia.BGR/22.05/5

 B19Vs/Gabrovo.BGR/10.06
 B19Vs/Russe.BGR/09.06
 B19Vs/Pazardjik.BGR/19.06/2
 B19Vs/Plovdiv.BGR/14.06/2

 B19Vs/Plovdiv.BGR/22.06
 FN295580 B19Vs/Varna.BGR/11.05/4 (2)
 FN825878 Belarus 2008
 B19Vs/Silistra.BGR/20.11
 JN211135 Netherlands 2008
 B19Vs Pazardjik.BGR/15.06/2
 AM490417 Greece 2005

 B19Vs/Sofia.BGR/19.10
 B19Vs/Razgrad.BGR/27.11
 B19Vs/Sofia.BGR/46.11
 DQ225149 B19 isolate SN807 genotype 1a

 FN295675 Israel
 AM490419 Luxembourg 2000
 B19Vs/Montana.BGR/47.05
 AM490413 Greece 2005
 B19Vs/Sofia.BGR/25.09 (2)
 FN825872 Belarus 2007
 JN211146 Netherlands 2009
 B19Vs/Vidin.BGR/07.13
 B19Vs/Sofia.BGR/01.13 (3)

 B19Vs/Sofia.BGR/13.13
 B19Vs/Sofia.BGR/31.13

 FN295732 Serbia
 AY661661 Germany
 B19Vs/Sofia.BGR/22.05/7
 B19Vs/Plovdiv.BGR/11.06
 AF113323 B19 genotype 1a

 FN825861 Belarus 2006
 FN295649 Estonia

 B19Vs/Sofia.BGR/11.12 (2)
 B19Vs/Kyustendil.BGR/12.12

Genotype 1a

 DQ357065 B19 isolate Vn115 genotype 1b
 DQ357064 B19 isolate Vn147 genotype 1b

 B19Vs/Sofia.BGR/21.09
 DQ333427 Germany BN32.2
 AY903437 B19 strain IM-81 genotype 2
 DQ333426 B19 isolate BN31.2 genotype 2

 AY064476 B19-A6 genotype 2
 AJ717293 B19 isolate genotype 2

 NC 004295 V9 genotype 3a
 DQ234769 B19-R0416 genotype 3a

 DQ408305B19-BN30.3 genotype 3b
 DQ408302 B19 BN58.3 genotype 3b

 AY083242 B19-isolate-E01.1 genotype3b
 FN295606 B19Vs/Sliven.BGR/08.05

 DQ408303 Germany BN59.3

Genotype 3b

99
75

72

77

79

100

97

79

100

97

100

100

93
71

99

99

72

75

0.01  

Фигура 21. 
Филогенетично дърво 

базирано на 994 nt 

региона на NS1/VP1u и 

построено на 

основата на Kimura 2-

parameter модел и 

Neighbor-joining 

algorithm на MEGA 

5.05, показан е само 

обем ≥70% (1000 

репликации). 

Българските секвенции 

са наименовани на 

основата на регион, 

епидемична седмица и 

година, и маркирани 

според годината 

(2004: ● , 2005: ●, 

2006: ■, 2007: ■, 2009: 

▲, 2010: ▲, 2011: ▼, 

2012: ▼, 2013: ♦). 

Подобни или 

идентични щамове от 

други страни, са 

изтеглени от GenBank 

и са отбелязани с 

отворен кръгове, а 

референтните 

секвенции са 

идентифицирани с 

номер, име и генотип. 
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Изчислената обща максимална генетична дистанция на секвенциите, 

включително 3b генотипът и генотип 2 отклонението, е 13,12%, а без тези две 

последователности, (т.е. само 1а секвенциите) е 1.38% (Таблица 13). Най-

високата максимална и средна генетична дистанции в рамките на генотип 1а 

последователностите са открити през 2012 г. (1.12% и 0.55%, респективно). 

 

Таблица 13. Генетични дистанции между секвенциите по години на периода 

на проучване и като цяло 

 

Годин

а 

Брой 

секвенции 

Максимална генетична 

дистанция в % 

Средна генетична 

дистанция в % 

2004 1   

2005 52 (51) 13.12 (0.56) 0.56 (0.10) 

2006 37 0.61 0.09 

2007 2 0.20 0.20 

2009 3 (2) 7.54 (0) 5.03 (0) 

2010 1   

2011 3 0.10 0.07 

2012 4 1.12 0.55 

2013 6 0.41 0.14 

Общо 109 (107) 13.12 (1.38) 0.56 (0.21) 

 

4.2.11.4 Филогенетичен анализ на изолат B19Vs/Sofia.BGR/21.09 с 

генотип 2 

Филогенетичния анализ, който направихме ни даде възможност да 

изолираме български щам, чиято секвенция е по-сходна на секвенциите 

относими към генотип 2 (щам LaLi и щам А6), но с известни значими 

отклонения (констатирани са налице 47 точкови мутации в тази наша 

секвенция) от наличните референтните секвенции за споменатия генотип. 

При сравнителен (фиг. 21) анализ на българската секвенция 

B19Vs/Sofia.BGR/21.09. и референтните секвенции от GenBank за генотип 2 

(AY064475 B19-A6 genotype 2 и AY044266 B19 Isolate LaLi genotype 2), се 

установява наличието на 10 точкови мутации (1.01%) от типа на трансверсия 

(замяна на пуринова с пирамидинова база и обратното). При 37 нуклеотидни 

последователности (3.72%) се установиха друг вид точкови мутации от типа 

на транзиция, при която пуринов нуклеотид се заменя с друг пуринов 

(например аденинозин с гуанозин) или пиримидинов нуклеотид с друг 

пиримидинов (например цитидин с тимидин). 

От друга страна, при сравнителният анализ последователността 

показва само 98% идентичност в сравнение със следващия най-близък 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
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роднина от GenBank AY083240 France (Фигура 19). Последната е причислена 

официално към AY044266 B19 Isolate LaLi genotype 2, с която се различава 

единствено в позиции 503, 525 и 589, там обаче тя има сходство с 

българският изолат и в по-голяма степен се доближава с него, в сравнение с 

посочените референтните секвенции за генотип 2. Тази информация, обаче не 

внася яснота по отношение на произходът на щама открит в България през 

2009 година.  

Поради тази причина, ние говорим за изолат принадлежащ към 

генотип 2, но с уговорката, че са налице известни отклонения от 

представените в GenBank референтните секвенции за този генотип. При 

последващ по-прецизен анализ и определяне на съществуващата генетична 

дистанция, бихме могли да говорим за появата на нов мутантен субгенотип, 

който да се причисли към секвенциите за сравнение в GenBank. 

 

4.3 Детекция на PVB19 инфекция при лица с остри и хронични 

ревматоидни заболявания 
Изследвани бяха 171 серумни проби от деца и подрастващи (95 лица 

от женски пол и 76 лица от мъжки пол), кохорти, сравнително често 

атакувани от от инфекциозни причинители, в т.ч. и парвовирус В19, с 

възпалителни ставни заболявания, в т.ч.: реактивен артрит (ReA), системни 

болести на съединителната тъкан (колагенози), системни васкулити (пурпура 

на Henoch-Schonlain, болест на Kawasaki, еритема нодозум/Erythema 

nodosum, полиартритис нодоза/ПАН/  и др.) и други синдромни заболявания 

(болест на Still, Sjogren`s синдром, Raynaud`s феномен и др.).  

Положителни В19-IgM антитела бяха доказани в 5/171 (2,92%)  случая 

с клинична диагноза: реактивен артрит (често провокиран от инфекциозни 

агенти, в т.ч. парвовирус/еритровирус В19), еритема нодозум на фона на 

хроничен ювенилен артрит/ЮХА (олигоартритна форма) и васкулитен 

синдром в хода на остро грипоподобно заболяване с еритемопапулозен 

обрив. 

Първично реактивните В19-IgM проби бяха потвърдени в имуноблот 

тест, където се доказа статус на остра В19 вирусна инфекция (позитивни 

бандове за VP-C и VP-N), довела най-вероятно до рецидив на артритния 

процес. 

Така констатирахме наличие на специфични парво В19 IgM антитела 

срещу линейни повърхностно разположени епитопи на вирусния VP1 и VР2 

белтък ситуирани в близост до амино - и карбоксилния край (N и С) на 

полипептидните вериги. 

Положителни В19-IgG антитела бяха доказани в 36/171 (21,05%) 

случая, главно с диагнози потвърждаващи хроничното протичане на 

ревматоидното заболяване ЮХА, ювенилен анкилозиращ 

спондилартрит/ЮАС и др. 

Изследвани за вирусна В19- ДНК бяха положителните за В19-IgM и 

В19-IgG серумни проби, като положителна В19-ДНК находка бе доказана 
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само в 3 от петте положителни за В19-IgM случая с диагнози споменати по-

горе. 

 

4.4 Детекция на B19V инфекция при лица с възпалителни заболявания 

на сърцето 

175 серумни проби, събрани  от лица (средна възраст 26.93±13.34) за 

период 2010-2013 година бяха изследвани за В19 конкурентна инфекция по 

серологични и вирусологични маркери (наличие на специфични В19-IgM/IgG 

антитела и В19-ДНК респективно). В 110/175 (62,9%) серумни проби чрез 

серии серогични тестове констатирахме наличие на специфични анти VB19 

IgM и IgG антитела. От тях в 13/110 (11,8%) установихме маркер IgM, белег 

на първично прекарана инфекция, която би могла да бъде възможна причина 

за настоящето заболяване. Пациентите с положителен IgM маркер бяха във 

възрастови групи (5-9 г и 10-14 г), отговарящи на по-динамичната 

циркулация на вируса в общата популация. Първично реактивните В19-IgM 

проби бяха потвърдени в имуноблот тест, където недвусмислено се доказа 

статус на остра В19 вирусна инфекция (позитивни бандове за VP-C и VP-N за 

VР1 и VР2 вирусни белтъци). В19-IgM позитивните серуми на тези лица бяха 

тестирани за отхвърляне на остра инфекция (специфични IgM антитела) 

срещу коксаки В вируси 1-5, аденовируси типове 2 и 5, както и срещу 

причинителя на Q треска Coxiella burneti (II-ра фаза), често срещани агенти в 

етиологията на острите миокардити. В 97/110 (88,2%)  от тях се открива 

маркер В19-IgG, белег на прекарана инфекция. В нашето проучване 

откритият в общо 15 лица В-19 ДНК маркер с положителен В-19 IgM и IgG 

отговор имаха следните диагнози: инфекциозен ендокардит, остър миокардит 

и 1 случай на ДКМП. 

 

4.5 Детекция на B19V инфекция при лица с хематологични заболявания 

В настоящето проучване изследвахме честотата на В19 инфекцията 

сред селективна популация пациенти с различни хематологични заболявания 

при използване на серологични и вирусологични маркери за етиологично 

доказване. Серумните проби (n=270) разпределихме в пет групи, обусловени 

от клиничната диагноза: остра и хронична левкемия (n=43 и n=24 

респективно), малигнен лимфом, n=58 ( Ходжкин/HL и не-Ходжкин/NHL), 

апластична анемия, хронична анемия и други видове хемолитични анемии 

(n= 96), цитопении (n= 49)  и др., представени на таблица 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

Таблица 14. Разпределение на тестираните проби за вирус В19 по диагнози, 

средна възраст, пол, наличие на IgM/IgG антитела и вирусна ДНК  

 

Диагнози на 

пациенти с 

тестирани проби 

за вирус В19 и 

брой 

Средна 

възраст 

Доказани 

положителни В19-IgG 

антитела 

Тестирани за В19 - ДНК 

Общ 

брой 

В19 IgG (+) Общ 

брой 

В19 - 

ДНК 

(+) 

Тестирани 

за В19-IgM 

Мъже Жени (+) (-) 

1.Трансфузионно-

зависими анемии 

(n = 96) 

(18.82±11.35) 34 9 25 34 11  - 1 

2.Тромбоцитопении

/ Панцитопении 

(n = 49) 

(57.6±8.9) 31 7 24 31 9  - 9 

3.Малигнен 

лимфом (Ходжкин- 

и неходжкин) 

(n = 58) 

(49.03±13.95) 39 25 14 39 -  -  - 

4.Остра 

лимфогенна   

левкемия 

(n = 43) 

(36.6±12.48) 24 14 10 24 -  -  - 

5.Хронична 

лимфоцитна   

левкемия 

(n = 24) 

(61.8±7.68) 15 11 4 15 3  - 3 

Общ брой 

(n = 270) 

(41.79±10.87) 143 66 77 143 23 0 13 

 

Голяма част от пациентите бяха с трансфузионно-зависима и 

имуносупресивна терапия. Положителни В19-IgG антитела бяха открити в 

143/270 (52.96%). Разпределението по пол показа положителни  специфични 

IgG антитела в 77/143 (53.84%)%) жени срещу 66/143 (46.15%) положителни 

мъже. Жените преобладаваха в по-голяма степен в 1-ва и 2-ра тестирани 

групи (пациенти с анемия и тромбопения), където съотношението жени: 

мъже бе приблизително 3:1. Не бихме могли да кажем дали твърдението има 

статистическа достоверност поради сравнително малкия брой изследвани 

случаи в съответните групи. В19-ДНК анализ бе проведен при всички В19-

IgG  положителни лица, като доказателство за В19 инфекция бе намерено в 

23/143 (16.08%) случая чрез потвърден вирусологичен маркер (В19-ДНК). По 

групи резултатите са както следва: в 11/143 (7.69 %) сред пациентите от 1-ва 

група, следвани от пациентите от 2-ра група  в 9/143 (6.29%)  и в 3/143 
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(2.09%) сред пациентите от 5-та група. В групите с малигнен лимфом и остра 

лимфогенна левкемия не намерихме В19 носителство.  

В нашето проучване като допълнителен ангажимент сме определили 

генотипа и субгенотипа на еритровирусната ДНК при групата на лицата с 

хематологични заболявания. Това постигнахме чрез секвениране и последващ 

филогенетичен анализ. На секвениране бяха подложени общо 14 на брой NS1 

положителни материала. Всички получени секвенции показаха 

принадлежност към генотип 1 и един единствен негов вариант-субгенотип 1а.  

4.6 Детекция на B19V инфекция при жени с патологична и рискова 

бременност 

В настоящата разработка бяха изследвани за присъствие на В19 

инфекция по серологични и вирусологични параметри серумни проби (n=36) 

от общо 32 случая на жени средна възраст 29.85±5.23 с патологична и 

рискова бременност в различна гестационна възраст с клинични данни за 

фетален хидропс, n = 3;фетален асцит, n = 2; хидроамнион, n = 20; обривен 

синдром, диагностициран като “рубеола”с негативен резултат за специфични 

рубеолни IgM антитела, n = 2; новородени деца, n = 5. Резултатите са 

представени на таблица 15. 

 

Таблица 15. Серологични и вирусологични данни за присъствие на вирус В19 

в тестираните случаи 

Клинични 

случаи с 

диагноза 

Брой 

тестирани 

серумни 

проби 

Серологичен статус Вирусологичен 

статус 

В19-

IgM 

(+) 

В19-

IgM  

(-) 

В19-

IgG 

(+) 

В19-

IgG  

(-) 

В19-

ДНК 

(+) 

В19-

ДНК 

(-) 

1. Хидропс 

феталис (n= 3) 

3 

(майчини 

проби) 

0/3 3/3 1/3 2/3 1/3 2/3 

2. Фетален асцит 

(n=2) 

4 (Iви/IIри 

серум, 

майчини 

проби) 

2/4 2/4 4/4 0/4 2/4 2/4 

3. Хидроамнион 

(n= 20) 

20 0/20 20/20 16/20 4/20 0/20 20/20 

4. Обривен 

синдром (n=2) 

4 (Iви/IIри 

серум, 

майчини 

проби) 

4/4 0/4 4/4 0/4 4/4 0/4 

5. Новородени 

деца (n= 5) 

5 0/5 5/5 5/5 0/5 0/5 5/5 

Общ брой случаи 

(n= 32) 

36 6/36 30/36 32/36 4/36 7/36 29/36 
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Специфични В19-IgM антитела бяха доказани в 6/36 (16.66%) проби: 

двете  бременни пациентки с обрив и в една от бременните, с данни за 

абдоминален асцит на фетуса. Проследяващи проби от тях бяха взети в три до 

четири месечен интервал от началото на обрива и показаха отново В19-IgМ  

позитивен резултат. Спечифични протективни В19-IgG антитела бяха 

доказани в 32/36 проби (88.88.%). Етиологичното участие на вирус В19 

(положителени B19-IgM и В19-ДНК) при изследваните жени с патологична и 

рискова бременност бе доказано в 13/36 проби (36.11%). В19-ДНК бе 

доказана само в майчини серуми при един случай от жените с Д. Хидропс 

феталис и при един случй от бременните с диагноза „Абдоминален асцит на 

плода”, както и в двете бременни жени с обривен синдром. 

В случаите с диагноза „Хидропс феталис и мъртвороден плод” беше 

изследвана само майчнина серумна проба, тъй като фетус под 1000 грама не 

се запазва за тестиране на майчино-фетална инфекция, а също така не ни 

беше предоставен и материал от мъртвородения плод. 

Случаите с диагноза „Фетален асцит на плода и обрив” бяха 

проследени с по две серумни проби: първа – взета антенатално и втора – 

постнатално. Същите пациентки бяха мониторирани еднократно и/или 

двукратно в месеца с ехографско изследване (УЗ)  в оставащите седмици до 

края на термина. Новородените бяха здрави доносени бебета без данни за 

трансплацентарна инфекция (серумните им проби бяха негативни за В19-IgM 

и В19-ДНК маркери). Нашите данни показват, че 48.58% от жените в 

репродуктивна възраст (18 - 41 години) имат протективен имунитет.  

 

4.7 Установяване на B19V инфекция в рядък клиничен случай „стъпала-

длани” (Gloves and socks syndrome)  

Описаният за пръв път в страната клиничен случай на “Gloves & 

socks” синдром е рядко срещана клинична изява на инфекция с човешки В19 

вирус, нар.парвовирус В19/еритровирус В19. 

4.7.1 Клинично описание и наблюдение на случая  

Представя се клиничен случай на 27-годишна жена (Ц.Р.Ч.), с 

необременена преморбидна анамнеза, заболяла с остро начало през м. Март 

2012г след контакт с лице с грипоподобни оплаквания. Началото на 

заболяването е с фебрилитет до 38°С, болки в гърлото, отпадналост,  оток и 

болезненост в гривнени и глезенни стави.  Започнато е симптоматично 

лечение, като оплакванията персистирали и на 4-ия ден се появил дребно 

петехиален обрив по дланите, стъпалата, предмишниците и подбедриците 

непридружен от субективни оплаквания (сърбеж и др.). 

4.7.2 Клиничен материал-проследяващи серумни проби (на 7-ми, 28-ми, 

180-ти ден и 1 година и 3 месеца след първичната симптоматика)  

Във връзка със задачата за проучване на този казуистичен случай в 

нашето проучване на базата от лабораторните данни и клиничната анамнеза 

извършихме пълен лабораторен мониторинг над този клиничен случай за да 
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изясним етиологичната връзка на човешките парвовируси в развитието на 

редки синдроми като стъпала-длани.   

За целта проведохме пълен набор от лабораторни изследвания-

серологичен IgM и IgG скрининг, имуноблот, молекулярно-вирусологични 

(конвенционални и real-time PCR процедури), секвениране и филогенетичен 

анализ на проследяващи серумни проби от пациентката събирани през 

определен период. Резултатите са показани на таблица 16. 

 

Таблица 16. Серологични и вирусологични резултати, потвърждаващи 

участието на вирус В19 в етиологията на синдрома “Gloves & socks” при 27 

г. пациент Ц.Р.Ч.  

Серологични изследвания Вирусологични изследвания 

Проба/ 

номер 
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I серум 
(16.03.2012)* 

 Лаб № 

056/2012 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
1945 

copies/ml 
1 1а 

II серум 
(09.04.2012) 

 Лаб № 

084/2012 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
28.2973 

copies/ml 
1 1а 

III серум 
(21.09.2012) 

Лаб № 

181/2012 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
2.7271 

copies/ml 
1 1а 

IV серум 
(24.06.2013) 

аб № 

150/2013 

(-) (+) (-) - (-) (-) (-) N/A - - 

* Тестиране за: Коксаки, EV, EBV, MeV, CMV, HBV, HCV, 

HSV1/2,Q-треска, HIV  

 

4.7.3 Серологични изследвания 

Пациентката бе 3-кратно проследена на: 7-ми, 28-ми и 180-ти ден след 

заболяването за персистиране на специфичните серологични, вирусологични 

и параклинични показатели. В19-IgM и IgG антитела показаха адекватност, 

съобразно динамиката на инфекциозния процес: положителен IgM маркер в 

1-ва и 2-ра серологична проба (I ва пробa OD = 3,940 и II ра проба OD = 2,907 
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при стойност на cut off = 0,374). При изследване на трети серум взет на 180-

тия ден от началото на заболяването установихме макар и в по – ниски нива 

все още циркулиращи антитела получени в резултат още от времето на 

острата фаза на инфекцията OD=0,162. Едва шест месеца по-късно при 

изследване на последната (четвърта по ред) проследяваща проба не 

отчетохме наличие на parvo B19 IgM антитела. В19-IgG маркер показа 

сероконверсия в 2-ра и 3-та конвалесцентни проби (58.2 U/ml, 237.9 U/ml и 

229.9 U/ml). 

7.3 Набор от серологични потвърдителни  тестове - Immunoblot за 

първично реактивни B19V-IgM и IgG Avidity тест, подтвърждаващ 

първична В19 инфекция 

Имунологичния профил на пациентката проследихме с потвърдителен 

тест за специфични антитела - имуноблот тест (Western blot) за първично 

реактивни В19-IgM антитела и IgG антитела при хронична инфекция. 

Първично реактивните В19-IgM показаха характерни бандове за прясна 

инфекция в серумните проби (Фигура 22). 

 



 59 

Фигура 22. Резултати от потвърдителен анализ с „Western blоt”. Легенда: 

PA11: Контролен банд; РА12: Наблюдават се всички три ивици, характерни 

за статус на прясна инфекция с ранни IgM антитела; силно интензивна VP-

N, ясно видими VP-C и VP-1S;  PA13: статус на инфекция седмици - силно 

изразена VP-N; PA14: статус на инфекция месеци – добре изразени  VP-N  

докато  VP-C е слабо изразена или липсва напълно (IV - ти серум). 

При анализиране на всеки от пациентските серуми, резултатът беше 

оценяван с помощта на получените ивици на контролния стрип. 

Подходът при детайлната диагностика на инфекция с PVB19, 

базирайки се на серологичните методи, може да бъде разширен чрез 

определяне авидността на специфични  В19 IgG антитела. Изследването за 

IgG авидитет проведохме чрез тест за авидност „recomLine Parvovirus B19 

IgG [Avidity]” на фирмата MIKROGEN, в който кит се използват 

високопречистени рекомбинантни вирусни белтъци, имобилизирани върху 

нитроцелулозна мембрана. С този тест по време на острата фаза на В19 

инфекцията  изразена IgG активност има към VP-2r банда, което  се 

наблюдава в повечето случаи на парвовирусна инфекция (първа серумна 

проба). 

Вторият пациентски материал (втора серумна проба) показа наличие 

на 5 на брой ясно очертани бандове съответстващи на определен епитопен 

участък от полипептидната верига на структурните VP1 или VP2 вирусни 

белтъци. В тази проба отчетливо дефинирани и със силен интензитет се 

проявиха двете ивици отчитащи наличие на специфични IgG антитела срещу 

конформационни и линейни епитопи разположени върху повърхността на 

VP2  структурния вирусен белтък (VP-2p), отчитаща наличие на антитела 

срещу конформационни епитопи, които имуноглобулини обикновено остават 

пожизнено в организма както и PVB19 IgG антитела срещу линейни епитопи, 

които регистрирахме чрез VP-2r ивицата  и обикновено персистиращи в 

рамките на седмици  и месеци. Изследването с тест за авидност при третия 

серум (трета серумна проба) даде резултати, които съответстваха на 

имунологично състояние на пациент 6 месеца до една година след прекарана 

парвовирусна инфекция. В проучването с тест за IgG авидност (в същността 

си блот тест) и при трите проследяващи пациентски серума не установихме 

констелация на NS-1 ивица, с която да докажем реактивност срещу 

неструктурния NS-1 вирусен белтък. Съществуваща реактивност срещу този 

протеин показва възможна персистираща инфекция. Последната по-скоро би 

могла да се потвърди само чрез наличие на IgG антитела срещу NS-1 бетъка. 

 

7.4 Молекулярно-вирусологични изследвания за наличие на 

еритровирус В19 ДНК 

Конвенционален NS1- PCR, VP1u-PCR и nРСR тестове доказаха 

наличието на В19-ДНК в три региона от генома на вируса - NS1, VP1u и 

NS1/VP1u, потвърждаващи етиологичното участие на парвовирус В19 в това 

заболяване (Фигури 23, 24). При проведения NS1 - PCR като положителна 

контрола ни служеше проба от пациент с EI и доказан NS1 еритровирусен 
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ДНК фрагмент, а при VP1u – PCR (PC) беше VP1 (+) проба от пациент отново 

с EI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При проведената PCR реакция отчетохме наличие на еритровирусна 

В19 ДНК и в трите проследяващи серумни проби. Полученият ДНК PCR 

ампликон отговаряше на очакваните за този специфичен регион 

характеристики.  

Аналогичен резултат получихме и след провеждането на втория 

едностъпков PCR в търсене на хипер вариабилния VP1u  еритровирусен ген: 

 

        

 

100 bp 

204 bp 

Фигура 23. NS1-PCR 

продукти, доказващи 

наличието на В19 вирусна 

ДНК при проследяващи 

серуми от пациент Ц.Р.Ч с 

“Gloves and socks” 

syndrome. Легенда: 1- 

отрицателна контрола 

(NC); 2 – позитивна 

контрола; 3 – I ва серумна 

проба взета на 7 ден от 

началото на заболяването; 

4 – II ра серумна проба 

взета на 28 ми ден от 

началото и 5 – III – ти 

серум взет на 180 ти ден по 

– късно; 6 – ММ 100 b.p. 

 

Фигура 24. VP1u-PCR продукти, 

доказващи наличието на В19 

вирусна ДНК при проследяващи 

серуми от пациент Ц.Р.Ч с 

“Gloves and socks” syndrome. 

Легенда: 1-отрицателна контрола 

(NC); 2-позитивна контрола; 3-I 

ва серумна проба взета на 7 ден 

от началото на заболяването; 4-II 

ра серумна проба взета на 28 ми 

ден от началото и 5-III ти серум 

взет на 180 ти ден по-късно; 6-

ММ 100 b.p. 
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Получения вирусен ДНК фрагмент отговаряше на очакваната 

големина от 204 b.p и беше правилно позициониран (и при трите пациентски 

проби) в съответствие с PCR продукта получен в позитивната контрола.  

Следващата стъпка в изучаването на инфекция с човешки 

еритровирус при заболяване като синдрома “Gloves and socks” бе да 

отдиференцираме типа на еритровирусната ДНК. За целта използвахме 

специфичния рестриктазен ензим MfeI (MunI) като на ензимна дигестия 

подложихме NS1 ДНК ампликоните, които установихме с конвенционален 

NS1 – PCR.  

Типирането на 3-те серумни проби, посредством рестрикционен 

анализ показа разцепване на NS1-PCR продукта на два по-малки фрагмента с 

големина 36 bp  и 67 bp (фигура 25), съответстащо на генотип 1 (PVB19). 

Това потвърди още веднъж широкото разпространеният в нашата страна на 

щам В19. 

  

На фона на достатъчния брой получени и утвърдени резултати във 

връзка с проучването на съответния еритровирусен генотип в казуистичния 

ни случай, а и с оглед на последващите задачи,  счетохме че на този етап 

установяването и идентификацията на еритровирусна ДНК верига с 

използване на типово специфични праймери не е необходимо. 

За проследяване на виремията от времето на остра В19 инфекция до 

момента на пълното оздравяване при този важен казуистичен случай 

използвахме количествен real-time PCR. Събраната серия от 4 на брой 

пациентски серумни материала в рамките на период от 1 година и 2 месеца 

взети съответно на 7 ми ден след острото начало, на 1 ви месец след 

началото, на 6 ти месец след втората проба и на 9 ти месец след третата бяха 

подложени на тестване. 

Фигура 25. Генотипиране с 

MfeI рестриктаза на 103 b.p 

NS1 PCR продукт. Легенда: 

1- I ва серумна проба взета 

на 7 ден от началото на 

заболяването; 2 – II ра 

серумна проба взета на 28 

ми ден от началото и 3 – III 

– ти серум взет на 180 ти 

ден по – късно; ММ 25 b. 
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4.7.4 Количествен qPCR тест за проследяване на В19 инфекция 

при синдром „стъпала – длани”, секвениране и филогенетичен анализ  

В нашето проучване изследването с real-time PCR проведохме с 

търговски стандартизиран тест, с помощта на който количествено 

определихме парвовирус В19 в биологичните материали. Аналитичната 

специфичност на праймерите и сондите валидирахме с негативна проба. 

Резултатите от проведеното изследване са представени на фигура 26. 

 

 

Фигура 26. Количествен PCR real-time на проследяващи серумни проби при 

пациент със синдром „стъпала-длани”. Легенда: „•” и „•” - положителен 

стандарт QS1 (100 000 copies/ml); „•” и „•” - стандарт QS2 (100 copies/ml); 

- ; „•” – негативна контрола; „•” – проба 181/2012 г.; „•” – проба 150/2013 

г.; „•” – проба 056/2012 г.; „•” – проба 084/2012 г. 

С този тест успяхме да уловим сравнително малки количества В19 

ДНК, но не по-малко от 100 copies/ml. Диапазонът на количественото 

определяне на В19 вирусната ДНК с този метод в нашето проучване беше 

между 800 copies/ml долен праг и 10 000 000 copies/ml горен лимит. 

Резултатите са показани на табл. 32. 

С цел установяване на суб генотипът на B19V, който е причинил 

клиничната картина на заболяването „стъпала-длани” у 27 годишната 

пациентка Ц. Р. Ч., първите три от пробите, за които установихме с real-time 

PCR че имаха най-високи титри на вирусна ДНК  изследвахме с nPCR за 

NS1/VP1u junction региона. Получените резултати показват принадлежност 

на изолираната при казуистичния случай ДНК еритровирусна верига към 

генотип 1, субгенотип 1а (прототип В19V). За нагледност сме отделили 

получените три секвенции и сме ги сравнили самостоятелно с 34 референтни 

секвенции взаимствани от GenBank (виж филогенетично дърво, фигура 27). 
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 BGR14-H-084

 BGR14-H-181

 BGR14-H-056

 DQ225149 B19 isolate SN807 genotype 1a

 DQ225148 B19 isolate KyMa genotype 1a

 DQ225150 B19 isolate OsFr genotype 1a

 DQ225151 B19 isolate AnTo genotype 1a

 AY504945 B19 NAN genotype 1

 DQ408301 B19-BN30.1 genotype 1

 DQ293995 B19 isolate C39 genotype 1

 M13178 B19-Au genotype 1

 AY386330 B19-isolate J35 genotype 1

 Z68146.1 B19 genotype 1

 AF113323 B19 genotype 1a

 AF162273.1 B19 strain HV genotype 1

 M24682.1 B19-Wi genotype 1

 AB030694 B19 genotype 1a

 AB126270 B19-AN85 genotype 1

 DQ357065 B19 isolate Vn115 genotype 1b

 DQ357064 B19 isolate Vn147 genotype 1b

 DQ333426 B19 isolate BN31.2 genotype 2

 AY044266 B19 isolate LaLi genotype 2

 AY903437 B19 strain IM-81 genotype 2

 AJ717293 B19 isolate genotype 2

 AY064475 B19-A6 genotype 2

 AY064476 A6 clone c8 genotype 2

 AY064476 B19-A6 genotype 2

 NC_004295 V9 genotype 3a

 AJ249437 B19 V9 genotype 3a

 AX003421 B19 genotype 3

 DQ234769 B19-R0416 genotype 3a

 DQ408305B19-BN30.3 genotype 3b

 DQ408302 B19 BN58.3 genotype 3b

 AY083234 B19-isolate-D91.1 genotype 3b

 AY083242_B19-isolate-E01.1_genotype3b

 DQ408303B19-BN59.3 genotype 3b

 DQ408304 B19-BN60.3 genotype 3b

100

97

74

87

73

88

76

100

98

100

82

89

82

99

100

100

93

86

74

71

0.01  

Фигура 27. Филогенетично дърво построено на базата на 994 nt В19V регион 

и включващо секвенции от три проследяващи проби обект на настоящото 

изследване (n=3) маркирани със зелена точка, референтни секвенции 

(идентифицирани с номер, име и генотип) (n=34) свалени от GenBank. 

Анализът се базира на  neighbor-joining algorithm и с използването на Kimura 

two-parameter model (MEGA version 5.05; показан е само обем ≥70% (1000 

репликации)). 
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4.8 Алгоритъм за детекция и идентификация на еритровирусни 

изолати като етиологични причинители на редки случаи какъвто е 

синдромът „стъпала-длани”  

Инфекцията с човешки еритровируси в зряла възраст има 

разнообразно клинично проявление. Тя може да предизвика ревматоиден 

артрит, фебрилно интоксикационен синдром или както е в представения 

случай – със синдрома „стъпала-длани”. В съображение с диференциалната 

диагноза влизат  болести с  папуло-петехиален екзантем с преобладаваща 

акрална локализация, а имено: “Gianotti-Crosti syndrome”, “Erythema 

multiforme”, болест на “Kawasaki”,  атипично морбили, различни видове 

рикетсиози, болестта “ръка-крак-уста”, менингококцемия, лекарствено-

индуцирани екзантеми, серумна болест и др. 

Случаят е представителен за използване на комплексен диагностичен 

подход от лабораторни методи. Въз основа на нашите изследвания с различни 

техники, подходи и праймерни системи, доказващи различните вирусни 

региони, предлагаме диагностичен алгоритъм на тестиране за детекция и 

идентификация на еритровирус В19 при различни клинични случаи*. 
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Фигура 28. Комплексен диагностичен подход (алгоритъм) за доказване на 

човешки еритровируси в серумни пациентски материали и идентификация 

на еритровирусните щамове, въведен в НРЛ „Морбили, Паротит, Рубеола” 

при НЦЗПБ. 

Като задължително условие за прилагане на предлагания подход за 

диагностициране и проследяване на еритровирусна инфекция считаме за 

такова предварителното тестиране на пробите и отхвърляне възможността да 

са налице други възможни инфекции, които да провокират изявата на 

нетипично, неопределено или  рядко срещано обривно фебрилно-заболяване 

като например EBV, EV, коксаки вирусни инфекции, CMV, HBV, HCV, HSV1 

и HSV2, HIV, Q-треска.  

 

4.9 Серопревалиране в потенциално рискови групи 

 

Тъй като В19-инфекцията се явява главно през време на детството, 

децата и подрастващите представляват основният източник за вирусно 

предаване. За да определим дали различни групи в общата популация 

показват повишен риск по отношение на В19 заболяването анализирахме 

превалирането, използвайки серумни проби, събрани от лица с повишен и 

потенциален риск: жени в детеродна възраст 18 - 41 г (n=1865), лица с 

хематологични заболявания, получаващи трансфузионно-зависима и 

имуносупресивна терапия (n=270), както и имунокомпрометирани лица 

(n=73). Резултатите сравнявахме със серумни проби от контролна група – 

здрави лица: кръвни донори и донори на майчина кърма (n=127). 

4.9.1 Серопревалиране при жени в детеродна възраст  

Нашето проучване бе извършено върху серумни проби от жени в 

детеродна възраст и бременни жени в различна гестационна възраст (n=1865), 

постъпили в серумната банка на НРЛ “Морбили, паротит, рубеола”  в 

рамките на програмата за “Елиминация на морбили и вродена рубеола, 2005-

2010 г”, също така своевременно събирани  проби през 2012-2013 г и 

предоставени от вирусологичните лаборатории на РЗИ в страната, както и 

проби, постъпили по повод диагностични изследвания, касаещи 

акушерогинекологичен статус на жената, респективно бременната и други. В 

проучването участваха 12 области от страната (фигура 29): пет области от 

Северна България и седем области от Южна България. 
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Фигура 29. Брой изследвани проби от участващите в проучването области в 

страната 

Събраните проби (n=1865) бяха от жени в детеродна възраст 18 - 41 

години, разпределени в три възрастови  групи: под 20 години, 21 - 30 години 

и 31 - 41 години.  Протективни В19-IgG антитела, бяха намерени общо в 

906/1865 (48.58%, 95%; ДИ 46.31 - 50.85). Най-голям брой проби са 

изследвани във възрастовата група 21 - 30 г., 424/934 (50.08%) следвана от 

възрастовата група 31 - 41 г., 414/713 (38.23%), респективно, които групи 

определят и по-активната репродуктивна възраст на населението (таблица 

17). 

Таблица 17. Разпределение на резултатите по възрастови групи при 

изследван серологичен маркер (специфични В19-IgG антитела)  

 

Възрастови 

групи 

Брой 

тестирани 

проби 

Положителни специфични 

В19-IgG антитела 

 

95% ДИ 

Брой % 

≤ 20 г. 218 68  (31.19%) 25.04 - 37.34 

21 – 30 г. 934 424  (45.40%) 42.21 - 48.59 

31 – 41 г. 713 414  (58.06%) 54.43 - 61.69 

Общ брой 1865 906  (48.58%) 46.31 - 50.85 

 

В тези групи процентът на серопревалиране е 45.40% (95% ДИ 42.21 - 

48.59)  и 58.06% (95% ДИ 54.43 - 61.69), респективно, съответстващо на 
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увеличения процент на защитеност, който нараства в съответствие с  

възрастовия фактор, така както това се среща и в общата популация.  

В проучването бяха включени 463 бременни жени в различна 

гестационна възраст от общо 1865 жени в детеродна възраст, представляващи 

24.82% от общия брой изследвани. Вижда се, че дялът на серонегативните 

преобладава 53% срещу 47% серопозитивни лица (фигура 30). Интерес 

представлява информацията за серонегативните бременни жени, която 

получихме от данните при нашето изследване и съответно разпределени по 

триместри.  

 

Фигура 30. Серопревалиране на специфични В19-IgG антитела сред 

изследваните бременни жени (n=463) 

Най-голяма е групата на изследваните бременни жени във втори 

триместър - 49.58%, най-вероятно във връзка с по-засиленото медицинско 

наблюдение от страна на проследяващите гинеколози в този период. В 

същото време II-ри и III-ти триместър е и периодът, в който съгласно 

патогенетичните механизми на въздействие на вирус В19 се наблюдават 

специфичните за този вирус увреждания на плода: загуба на фетус 

(спонтанен аборт до 30 г.с.), конгестивна анемия, хидропс феталис и мъртав 

плод.  

Нашето проучване,  пилотно за страната, представя първи данни в 

тази насока. От изследваните 1865 пациентски серумни проби позитивен IgG 

резултат се открива при 48.58%. 

 

4.9.2 Серопревалиране при пациенти с трансфузионно-зависима  

терапия, хематологични заболявания и имунокомпрометирани лица 

В настоящето проучване изследвахме честотата на специфичните В19-

IgG антитела като маркер за ко-инфекция в серумни проби от селективна 

(лица с трансфузионно-зависима терапия, хематологични заболявания и 

имунокомпрометирани индивиди, в т.ч. НІV позитивни лица), n=270 и 

контролна група (n=127). Серумните проби от НІV позитивните лица бяха 
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получени чрез елюция на серум от алтернативни диагностични образци – 

изсушени кръвни петна, n=73 по методика, описана в раздел методи и 

материали. Специфични В19-IgG антитела се срещат в по-голям процент в 

двете селективни групи в сравнение с контролната - 52.96%, 61.64% срещу 

41.73%, респективно, обусловено най-вероятно от парентералната трансмия 

на вируса поради необходимата терапия. Наличието на специфични В19-IgG 

антитела в контролната група обикновенно се дължат на въздушно-капковия 

път на разпространение на вируса/инфекцията. 

По отношение на резултатите при НІV позитивните лица можем да 

направим само констатация  за процента на серопревалиране (61.64%) в тази 

селективна група, без база за сравнение със серуми, извлечени отново от 

изсушени кръвни петна, получени от лица от контролна група. Освен това не 

разполагаме с информация за клиничния статус на тези лица 

(инфектирани/заболели/стадий на болестта/хематологични 

параметри/специфична терапия и др.), тъй като тестираните проби са 

анонимно предоставени. 

 

4.9.3 Серопревалиране при медицински персонал и лица, практикуващи 

здравни грижи 

 

В проучването сме включили общо 395 материала на здравни 

работници на средна възраст 31,9±5,35 придобити от няколко здравни 

заведения в страната. Допълнително сме изследвали и контролна група, която 

включва 127 клинични материала от здрави лица на средна възраст 

32,46±4,32. 

Резултатите показват, че наличието на В19-IgG маркер като основен 

маркер, свидетелстващ прекарана инфекция и защитеност се среща в 246/395 

(62,28%) в групата на здравните работници и в 53/127 (41,72%) в контролната 

група. По-честото разпространение на В19-IgG маркер сред персонал, 

прилагащ здравни грижи в сравнение с контролната група се обуславя от 

професионалния контакт и липсата на протективен имунитет от страна на 

медицинския персонал. 

 

4.10 Сезонност в разпространението на В19 инфекцията в страната за 

периода 2004-2013 година 

Инфекцията с вирус В19 е много честа и случаи са регистрирани по 

целия свят през всички сезони целогодишно. Разпространението й от типа на 

спорадични случаи до малки епидемични взривове в детски колективи и 

училища, ангажиращи възрастовите групи от 4 до 15 години показва сезонни 

вариации. Макар, че тя има ендемично разпространение, регионални 

епидемии се съобщават преференциално през зимата и пролетта като по този 

начин определят  сезонна вариация при умерения климат по-чести през 

зимата и ранната пролет. Нашите данни за сезонността при 

разпространението на тази инфекция за 10-годишен период (2004-2013) са 

базирани на постъпилите в лабораторията серумни проби, доказани по 
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серологичен маркер (наличие на специфични В19-IgM антитела). За целта 

определяхме месечните средни и индексите на сезонните колебания за всички 

години, базирайки се на серологично положителните В19V-IgM серумни 

проби като основен критерий за наличие на остра инфекция. 

Очевидно е преобладаване на заболяването през мм. Март, Април, 

Май и Юни, когато са потвърдени и най-голям брой положителни проби по 

серологичен маркер - наличие предимно на В19-IgМ специфични антитела 

(51, 55, 56 и 36 случая респективно). 

За същите месеци са изчислени индекси на сезонни колебания от 

222.1%, 217.4% 221.7%, и 147.8% срещу 26.1%, 21.7% и 13.0%  за месеците с 

най-ниско разпространение на инфекцията - фигура 31. 

 

Фигура 31. Индекси на сезонните колебания при заболелите лица, с 

потвърдени лабораторни изследвания за инфекция вирус В19 за периода 

2004-2013, показващи най-голямо и най-малко преобладаване на 

заболяването  

През тези месеци са регистрирани  67.8%  - повече от половината  от 

тестираните случаи 198/292. Респективно, заболяемостта  през месеца на 

максимума (м. Март) е 17.1 пъти по-висока от тази през месеца на минимума 

(м. Октомври). 

4.11. Цикличност в разпространението на В19 инфекцията в страната за  

периода 2004 – 2013 г. 

Поради често срещания въздушно-капков път  на предаване на 

инфекцията, вирус В19 е повсеместно разпространен. Заболяемостта от 

Erythema infectiosum показва пикова цикличност с регистриране на 

значителен брой случаи на всеки  4 до 6 години в страните с умерен климат, 
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където се проучва заболяемостта от Erythema infectiosum и някои нейни 

клинични прояви и епидемиологични. Резултатите от нашето проучване сме 

представили на фигура 32. 

 

 
Фигура 32. Лабораторно потвърдени по серологичен маркер (В19V-IgM) 

случаи за 10 годишен период на проучването (2004-2013 година) 

Изследвания от нас период е представителен за проследяването 

цикличността на парвовирусните инфекции сред българската популация за 

периода 2004-2013 година.   

Заключенията ни върху цикличността на В19 парвовирусната 

инфекция в България се базират на нашите собствени резултати получени 

предимно при проследяването на най-често изявената проява на парвовирус 

В19-Erythema infectiosum.  

Регистрират се два епидемични пика свързани с В19 вирусната инфекция за 

10-годишния период. Значителен пик на заболели лица (114 и 76 случая 

респективно) се отбелязва през 2005 - 2006 година, с потвърждение на 

диагноза за В19 инфекция в 29.2% и 41.8% от случаите респективно, когато в 

страната бе регистрирана рубеолна епидемия (2005-2006).  През 2009-2010 

година е регистриран по-нисък пик на заболели лица (4 и 30 случая 

респективно) с потвърждение в 2.9% и 10.5% от тестираните случаи 

респективно, което е в подкрепа на по-ясно изразената клинична картина при 

морбили и по-правилно поставената клинична диагноза. През 2009-2010 

година е регистриран по-нисък пик на заболели лица (4 и 30 случая 

респективно) с потвърждение в 2.9% и 10.5% от тестираните случаи 

респективно, което е в подкрепа на по-ясно изразената клинична картина при 

морбили и по-правилно поставената клинична диагноза. 
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5. ОБОБЩЕНИЕ 

 

В настоящият дисертационен труд се представят и обобщават за 

първи път данни получени от по-задълбочени серологични и молекулярно-

генетични проучвания върху разпространението на човешкия еритровирус 

В19 в България. Изследван е значителен брой пациенти, като са събрани и 

обработени общо 5189 клинични материала за периода 2004-2013 година.  

Тъй като инфекцията с еритровирус В19 се проявява с многообразна 

клинична симптоматика пациентските проби бяха разделени в отделни групи 

като самостоятелни нозологични единици съответстващи на съответното 

заболяване или оплакване на пациентите. Проведените молекулярно-

генетични проучвания установиха циркулацията на еритровирусните 

генотипи и субгенотипи в т.ч и редки субгенотипи в българската популация 

като това представлява едно по-всеобхватно, детайлно и съвременно 

проучване върху проблематиката свързана с човешките еритровируси  в 

страната. От проведените серия тестове установихме причина за обрив и 

фебрилитет човешкия еритровирус в 22,9% от всички клинични материали в 

тази група. Отчетеният от нас този общ относителен дял на положителните за 

В19V проби е висок в сравнение с други данни за страни от западна Европа, 

но също така е близък по своята стойност с данни за някои източно 

европейски държави. Заедно с други източно европейски страни оформя 

група държави с по-висок относителен дял на разпространение на този 

патоген. При пациентите с инфекциозен еритем сме обърнали внимание 

върху проблема за разпространението на вирус В19 в зависимост от две 

различни категорийни величини-пол и възраст. По отношение на признака 

пол получените резултати показаха известно различие в съотношението 

мъже/жени засегнати от B19V, но като цяло тези разлики са статистически 

несъществени. По отношение на признака възраст от нашите данни 

установихме, че средната възраст на всички изследвани лица от групата с 

пета болест е 14,9 години, като възрастовия диапазон варира в изключително 

широки граници (най-младият пациент е на възраст няколко месеца, а най-

възрастния на 67 години). Възрастовите групи 5-9 години и 10-14 години се 

оказва, че са най-засегнати (съответно в 27,27% и 12,01%) от случаите. 

Проследяване на промените във възрастовия диапазон и по пол в нашето 

изследване е от значение с оглед скриниране на жените в детеродна възраст и 

откриване на серонегатвни бременни изложени на професионален риск от 

инфекция с В19 вируса по време на бременността (лица свързани с учителска 

професия, работещи в здравни и детски заведения). В нашето проучване 

потвърдихме вирусологично още сезонността и цикличността на В19 

инфекцията при лицата с обривно-фебрилен синдром на база данните 

получени в 10 годишния проучвателен период. Установихме зимно-пролетно 

протичане на инфекцията с най-голям брой положителни случаи през 

месеците Март, Април и Май за всеки един епидемичен сезон. 

Инфекциозният еритем показа пикова цикличност с повишена активност и 



 72 

регистрация на чувствително завишен брой положителни случаи в страната 

на всеки 5 години. установим B19-IgM антитела в 19,8% от всички 

изследвани пациенти с обрив и фебрилитет. Като се има предвид, че общият 

брой на пациентите диагностицирани с инфекция с парвовирус В19 е 292 от 

цялата група, получените резултати от серологичните  тестове (в 86,3% 

доказан IgM лабораторен показател), може да се приеме че серологичните 

методи са основни за рутинната диагностика на парвовирозите при човека. 

Допълнително в настоящия дисертационен труд са положени големи усилия 

за прилагане на молекулярната вирусологична диагностика при изучаването 

на човешките еритровируси в българската популация. Базирана на 

съвременни, високо чувствителни и ефективни методи (PCR), тя се явява 

необходима при обстойните изследвания и особено когато по едни или други 

причини серологичните методи не могат да бъдат използвани. Всеобщо 

прието е при използването на PCR в рутинната диагностика при 

парвовирозите да се търсят и доказват консервативни участъци от вирусния 

геном, които да имат относително постоянен състав и подредба на 

нуклеотидните последователности при отделните генотипи и субгенотипи. 

Най-подходящ за рутинна лабораторна диагностика се оказва консервативния 

NS1 ген. Средната генетична вариабилност като цяло е 1,2% поради наличие 

на изолати с по-голяма генетична дивергенция, изолирани предимно от 

пациенти с артрити. Вирусните изолати получени от пациенти с остра 

инфекция (проявена с еритем) имат средна генетична вариабилност едва 

0,6%, което е много подходящо за нашето проучване върху групата лица с 

обрив и фебрилитет. Считаме, че големия брой проби (224/292, 76,7%), с 

амплифициран NS1-ДНК участък се дължи на тази относително малка 

генетична вариабилност. Така ако съпоставим данните за IgM (+) и NS1 (+) 

проби получени в нашето изследване без да се взема предвид, че 

болшинството проби са двойно положителни, ние установяваме, че 

диагностичната стойност на двата лабораторни показателя е почти еднаква с 

лек превес на серологичния IgM лабораторен маркер (76,7% за NS1 и 86,3% 

за IgM) спрямо всички положителни проби. За да постигнем максимална 

яснота по отношение ролята на отделни генетични маркери в молекулярната 

диагностиката на B19V изследвахме още един генетичен регион-VP1u. И тук 

изборът ни не е случаен. За тази генетична област предварително знаехме, че 

е хипер вариабилна в сравнение с останалите генетични области на 

парвовирусния геном. Нещо повече, този ген е най-вариабилен и на двете 

нива-ниво ДНК и ниво белтък като генетичната дивергенция за него е 

съответно 4% за ниво ДНК и 8% за ниво белтък. На базата на тези 

съображения използвахме утвърден консенсусен VP1u-PCR анализ. 

Тествахме всички 292 положителни серума от пациентите с еритем. Само в 

78 (26,7%) клинични материала успяхме да амплифицираме ДНК продукт. 

Този резултат не ни изненадва особено като се има предвид природата на 

този генетичен участък. Това, което е важно за нас като резултат свързан с 

VP1u региона, е че успяхме да определим диагностичната му стойност като 

ниска спрямо консервативния NS1 ген. Установените от нас честоти на 
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доказване на единия и на другия показател са съответно 76,7% за  NS1 и 

26,7% за VP1u.  

Интересен резултат получихме при изследването на връзката 

лабораторен генетичен маркер-средна възраст на пациентите. Установихме, 

че тя е 18,69 години при пациенти в чиито клинични проби доказахме VP1u 

маркер и това е осезаемо отразявайки се в статистически значима разлика 

между тяхната възраст и възрастта на пациентите с доказан NS1 маркер 

(15,54 години). В тази дисертация сме направили за първи път генотипиране 

на изолираните еритровирусни ДНК вериги от проби на бъгарски пациенти 

използвайки възможностите на НРЛ „Морбили, паротит, рубеола”. Всички 

материали, в които амплифицирахме NS1 продукт (224 материала) бяха 

подложени на рестрикционен анализ със специфичен ензим MfeI (MunI). 

Използвайки този метод идентифицирахме 214 (95%) на брой В19 тип ДНК 

вериги и 13 (5,8%) изолата V9 вериги. Установените 13 V9 ДНК вериги бяха 

изолирани по време на ретроспективно изследване (2004-2006 г) и само един 

случай беше констатиран през 2009 година. Установената от нас 5,8% 

относителна честота, с която се срещат тези V9 подобни генотипи показва, че 

V9 вирусите циркулират в българската популация заедно с В19V. Най-

същественият момент в разработването на настоящия дисертационен труд е 

провеждането на детайлен генетичен анализ на получените от българската 

популация еритровирусни изолати. Получените в предходните изследвания 

NS1, VP1u и NS1/VP1u ампликони бяха секвенирани и обработени с 

програма BioEdit v.7.1 и им беше направен филогенетичен анализ чрез 

Neighbor-joining algorithm използващ Kimura two parameter модел и праг на 

нуклеотидна дистанция 70% (1000 репликации). Филогенетичният анализ на 

NS1 секвенциите показа почти пълното доминиране на генотип 1, субгенотип 

1а (В19 вирусите) сред бъгарските изолати. Само един изолат получен от 

клинична проба селектирана през 2005 г на 6 годишно момче беше 

идентифициран като генотип 3, субгенотип 3b (щам D91.1). Всички изолати 

принадлежащи към субгенотип 1а бяха сравнявани с референтен щам от 

GenBank (AF113323 B19 genotype 1a) и оформиха самостоятелен клъстер. 

Един от изолатите наименовани B19Vs/Omurtag.BGR/12.07. показа по-големи 

различия със сравнявания референтен щам отколкото останалите в клъстера. 

Сравнително рядко срещаният не само в България но и в света субгенотип 3b 

(в нашето проучване секвенция B19Vs/Sliven.BGR/10.05) беше сравняван с 

референтни щамове от GenBank и оформи самостоятелен клъстер ясно 

отдиференциран от останалите подгрупи. Много съществен е фактът, че при 

филогенетичния анализ на другите две генетични области VP1u и NS1/VP1u 

не успяхме на базата на техните нуклеотидни последователности да 

отдиференцираме 3b субгенотип. Хипервариабилната VP1u област би 

следвало да бъде най-очакваното място, където да се установяват варианти на 

еритровирусните ДНК вериги. Този наш резултат, обаче не е показателен и на 

базата на него не можем да правим предположения защото в обхвата на 

цялото наше проучване сме изследвали само 4 на брой VP1u секвенции, което 

е крайно недостатъчно. В допълнение трябва да се отбележи, че селекцията 
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на тези 4 секвенции е такава, че те са получени от клинични материали, в 

които не успяхме да амплифицираме нито NS1 нито NS1/VP1u регион. 

Нашите резултати допълват мнението, че генетичната дивергенция излиза 

далеч извън границите на хипервариабилните региони като VP1u и се 

проявява даже в такива високо консервативни гени като NS1. Анализът на 

NS1/VP1u секвенциите показа ясно разпределение на българските 

еритровирусни изолати в един генотип-генотип 1 (прототип щам Pvbaua), 

субгенотип 1а. В един клиничен материал изолирахме еритровирусна ДНК 

верига, която филогенетичния анализ не определи нито генотип 1, нито 

генотип 3. Този изолат бе получен от пробата на 39 годишна жена 

селектирана през 2011 г, която след характерния обрив получи усложнение от 

реактивен артрит. Сравняван с референтните секвенции, този изолат беше 

определен като „отклонение” от генотип 2. Така установихме, че в 

българския изолат B19Vs/Sofia.BGR/21.09. има няколко mismatch замени, 

които го отличават от типичния ДНК профил на референтните секвенции за 

генотип 2 (AY064475 B19-A6 за прототип А6 и AY044266 B19 за прототип 

LaLi). Данните, които натрупахме в резултат на нашите изследвания бяха 

достатъчни за да определим, че българския изолат B19Vs/Sofia.BGR/21.09. не 

се отнася към генотипите 1 и 3, а към циркулиралия през 70те години на 

миналия век генотип 2, като следва да се отбележи че са налице по-

съществени разлики от класическия тип А6 и Lali ДНК еритровирусни 

вериги, а междугруповото разстояние от 3,32% никак не е за пренебрегване. 

В това изследване сме установили, че по-скоро българският изолат заедно с 

още един немски изолат формират отделен клъстер в групата на генотип 2 

еритровирусите.  

От проведения филогенетичен анализ на NS1 и NS1/VP1u регионите на 

нашите изолати установихме генетична дистанция от 13,12% между 

еритровирусните ДНК вериги между групите на трите генотипа-1,2 и 3. Този 

резултат съпоставен с данни от други подобни изследвания където се 

коментира генетичната дивергенция от 13% между генотипи 2 и 3 спрямо 

генотип 1, показват че установената от нас дивергенция е много близка до 

установената в световен мащаб. Нещо повече установили сме максимална 

генетична дистанция при субгенотип 1а изолатите от порядъка на 1,38%, 

което показва малко вътрегрупово различие наблюдавано в рамките на 

генотип 1.   

Освен у пациенти с обривно-фебрилен синдром доказахме 

предполагаемата роля на B19V у лица с артритни заболявания, възпалителни 

заболявания на сърцето, хематологични заболявания, патологична 

бременност и един изключително интересен рядък случай-синдром „стъпала-

длани”. Трябва да подчертаем, че тези наши резултати са първите за страната. 

Остра инфекция причинена от вирус В19 установихме в 2,92% от лицата със 

ставни заболявания. В нозологичната единица на пациентите с 

хематологични заболявания установихме наличие на виремия в 23 (16,1%) 

клинични материала без да успеем да докажем острофазовите B19-IgM 

антитела. Този резултат от една страна не е съвсем неочакван имайки 
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предвид имунологичните дисфункции у тези пациенти и тропизма на 

еритровирусите, но от друга страна поражда много въпроси по отношение на 

безопасността на кръвните продукти, свързана с терапията на такива лица. В 

настоящият труд бяха изследвани 36 проби от жени с патология на 

бременността. В 6 (16,7%) клинични материала доказахме първично 

реактивни B19-IgM антитела. В една от диагнозите на плода-Hydrops fetalis, 

сме изследвали индиректно (чрез изследване на майчините серуми) 

възможността парвовирус В19 да е причинител на воднянката, но 

серологичното изследване не доказа B19-IgM антитела, а вирусологично 

потвърдихме В19-ДНК в една проба. Наличието на вирусна ДНК в пробата на 

майката, обаче не е достатъчно основание за да потвърдим ролята на В19V в 

наблюдавания неимунен хидропс. За първи път в страната описваме 

подробно рядка форма на проява на B19 вирусна инфекция-синдром 

„стъпала-длани”. Клиничния случай е на 27 годишна жена заболяла остро 

през Март 2012 година. От поставената задача за проучване на този 

казуистичен случай проведохме пълен лабораторен мониторинг за да 

изясним етиологичната връзка на парвовирозите при човека в развитието на 

редки синдроми като този. Базирайки се на натрупания опит от изследванията 

си върху голям брой проби събрани от пациенти с разнообразна клинична 

проява на В19 вирусната инфекция, както и работата ни върху проблемни 

случаи като лицата с хематологични заболявания и казуистични случаи, ние 

конструирахме комплексен диагностичен алгоритъм за доказване и 

идентификация на човешки еритровируси в серумни проби от пациенти с 

клинична симптоматика касаеща парвовирусна инфекция. В заключение 

трябва да отбележим, че с настоящата разработка сме установили до известна 

степен В19-IgG серопревалирането в някои рискови групи и предлагаме 

провеждане на пренатално тестиране на бременни жени с патология на 

бременността с оглед високо ефективна профилактика на парвовирозите при 

тази високочувствителна към вирусни инфекции група. 
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6. ИЗВОДИ. РЕЗЮМЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 

1.  За пръв път в страната е проучено разпространението на човешки 

парвовирус В19 като е доказан относителния дял на тази инфекция в общия 

спектър на обривно-фебрилните заболявания за 10-годишен период (2004-

2013) от средно 22.9 % (диапазон 22.12% +IgM  - 17.93% +PCR) в зависимост от 

използваните лабораторни методи. 

2.  Вирусологично са потвърдени сезонност, цикличност и 

възрастово разпределение на инфекция с B19V при лица с Erythema  

infectiosum.  

3.    В настоящия труд е доказано за първи път у нас етиологичното 

участие на вирус В19 в следните клинични прояви: 

- Артритни заболявания: реактивен артрит, еритема 

нодозум на фона на хроничен ювенилен артрит и васкулитен синдром  в хода 

на остро грипоподобно заболяване с еритемопапулозен обрив; 

- Възпалителни заболявания на сърцето: инфекциозен 

ендомиокардит, остър и подостър миокардит и дилативна кардиомиопатия 

(ДКМП); 

- Лица с хематологични заболявания: трансфузионно-

зависими анемии (7.69 %)  и тромбопении (6.29%); 

- Патологична бременност и обрив: в майчини серуми при 

един случай с Д. Хидропс феталис, при два случая на бременни с Д. 

Абдоминален асцит на плода, както и при две бременни с Д. Обривен 

синдром 

- Рядък случай-синдром „стъпала-длани”. 

4.  Доказано е В19-IgG серопревалиране, в някои рискови (жени в 

детеродна възраст  в 48.58%) и потенциално рискови групи: лица с 

трансфузионно-зависима терапия и хематологични заболявания в 52.96% и 

медицински персонал в 62.28% респективно в сравнение с контролна група 

лица в 41.73%, което е статистически достоверно. 

5.  В 94.28% чрез рестриктазен анализ (MfeI/MunI)  е доказано 

разпространението на генотип 1 в страната, което благоприятства 

прилагането на рестриктазната техника като по-достъпен и по-лесно 

изпълним метод в различни лабораторни условия. 

6. Чрез детайлно генетично проучване базирано на секвениране на 

трите вирусни региона (NS1, VP1u и NS1/VP1u junction) е установено 

следното:  Доказано бе доминиране на генотип1, субгенотип 1а сред 

българските изолати в 98.16% от  NS1/VP1u секвенции, в 95.24% от NS1 

секвенции и в 100% от VP1u секвенции, което потвърждава продължителен 

период на циркулиране на този генотип, както и в повечето европейски 

страни; Доказано бе рядкото присъствие на генотип 3, субгенотип 3b в 

българската  секвенция B19Vs/Sliven.BGR/10.05 на позитивен за NS1 региона 

изолат; Доказано бе необичайното появяване на генотип 2, циркулирал в 

европейските страни през 70-те години на ХХ век в българската секвенция 

B19Vs/Sofia.BGR/21.09. 
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7. Сравнителният филогенетичният анализ на всички генотип 2 

секвенции достъпни в GenBank показва, че българският изолат 

B19Vs/Sofia.BGR/21.09. показал отклонение от наличните референтни 

секвинции, формира заедно с щам, получен от немски пациент, ко-

инфектиран с генотип 1, ясно отделен клъстер от генотип 2 

последователностите. Предвид високото различие между двата индивидуални 

клъстери и възела, свързващ тези две групи, както и междугруповото 

разстояние от 3,32%, предлагаме в съответствие с предишната номенклатура, 

българската секвенция да се позове на клъстер 1 като 2а или на клъстер 

2 като 2b. 

 8. Изчислена е максималната генетична дистанция (13.12%) на 

секвенциите,                  включваща: генотип 1/субгенотип 1а,  генотип 2 и 

генотип 3/субгенотип 3b, както и  максималната генетична дистанция (1.38 

%) на секвенциите, включваща само генотип 1/субгенотип 1а  

  9. Внедрен е в рутинната практика на лабораторията комплексен 

диагностичен подход (алгоритъм) за откриване и идентификация на В19 

вирусни изолати.  

10. Предлага се пренатално тестиране на случаи описани като 

характерни за В19 вирусна инфекция при бременни жени  с определена 

патология на бременността като например: обривно-фебрилно или 

грипоподобно заболяване, ставни болки и/или друга патология.  

 

 

7. НАУЧНИ ПРИНОСИ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ) 

Научни приноси с оригинален характер  

1. За първи път в страната е проучено разпространението на 

човешки еритровирус В19, като е доказано: етиологичното му участие в 

някои клинични прояви; показани са някои епидемиологични характеристики 

на В19 вирусната инфекция и е изследвана вирусната генотипната и 

субгенотипна циркулация. 

2.  Предлага се за обсъждане подобряване на известната вирус В19 

номенклатура, с оглед откриването на българската секвенция 

B19Vs/Sofia.BGR/21.09., формираща заедно с щам, получен от немски 

пациент, ко-инфектиран с генотип 1 ясно отделен клъстер от генотип 2 

последователностите да се позове на клъстер 1 като 2а или на клъстер 2 

като 2b. 

 

Научни приноси с потвърдителен характер 

1. Доказано е за първи път у нас категоричното и възможното 

етиологично участие на вирус В19 в различни клинични прояви, обусловени 

от тропизма на вируса и неговата трансмисия: 

 1.1.  Обривно-фебрилни заболявания 

 1.2.  Артритни заболявания: реактивен артрит, еритема нодозум и 

васкулитен синдром; 
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 1.3.  Хематологични заболявания: трансфузионно-зависими анемии  

идиопатична тромбоцитопения 

 1.4. Случаи на бременност и обривен синдром.  

2.   Проучено е генотиповото и субгенотиповото разпространение на 

Еритровирус В19 в страната, чрез секвениране на трите вирусни региона 

(NS1, VP1u и NS1/VP1u junction) като се доказва циркулацията и на 3-те 

вирусни генотипа.  

 

 

Научни приноси с приложен характер 

 

 1. Въведен е диференциално-диагностичен подход в лабораторната 

практика на НРЛ „Морбили, паротит, рубеола“ при НЦЗПБ за етиологичното 

доказване на обривно-фебрилни заболявания, подпомагащ коректната 

клинична диагностика и целите на епидемичния надзор в страната. 

 2.  Предлага се тестиране на бременни жени за PVВ19 инфекция като 

пренатална диагностика с оглед майчино-фетална инфекция с последващо 

мониториране за евентуални характерни усложнение на плода с определена 

патология. 

 3. Предлага се въвеждане на тестиране за PVВ19 вирусна инфекция 

на донор - реципиент при костно-мозъчна  и органна трансплантация, както и 

при други специфични обстоятелства, първоночално в конкретни казуси, а в 

последствие и тестиране на националната кръвна банка. 

4. Въведен е комплексен диагностичен подход от лабораторни методи 

- диагностичен алгоритъм на тестиране за детекция и идентификация на 

еритровирус В19, използван при различни клинични случаи. 
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