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Андон Крумов Тошев е роден в гр. Благоевгр 
завършва Природо-математическа гимназия с 
ученик участва в Национална олимпиада по 
завършва бакалавърска степен в Биологическия 
университет „Св. Кл.Охридски”, специалност „ 
През 2002-2004 г. се обучава в магистърска 
ръководството на проф. д-р Р.Аргирова разработв 
дипломна работа, посветена на инхибитори на Н1\ 
спечелен конкурс е назначен за асистент в Мед 
МУ-София. През 2009 г. придобива специалност 
МУ-София. От 2009 г. е докторант на самостоя 
„Морбили, паротит, рубеола“ към НЦЗПБ. Преми^ 
“European ConFluTech project“ в Упсала, Швеция, 
на много добро ниво и немски език на средно ниво.

В дисертационния си труд Андон Тошев пр 
проучване на човешките еритровируси -  тяхн 
България, етиологичната им роля при редица 
молекуляно-генетичните характеристики на доказа 

Инфекциите с еритровирус В 19 (предишно назв 
други човешки еритровируси са недостатъчно 
медицинската общност. От откриването си npei

ад, където през 1998 г. 
фрофил биология. Като 
иология. През 2002 г. 
факултет на Софийския 

.молекулярна биология”, 
програма, като под 

а и успешно защитава 
т. През юли 2005 г. след 
ицинския факултет при 
медицинска биология” в 

лна подготовка в HPJ1 
ава обучение по проект 
Владее английски език

те

едставя резултатите от 
зто разпространение в 
клинични състояния и 
ните еритровируси. 
ание парвовирус В 19) и 

добре известни сред 
1975 г. вирус В19 е
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ери

свързван с широк спектър клинични прояви 
асимптомни и леки до живото-застрашаващи): ер 
деца, артропатия, преходна апластична криза, 
имунокомпрометирани пациенти, инфекция по 
водеща до спонтанен аборт, неимунен хидропс 
миокардит, хепатит и др. Високата серопревалег 
индивиди в рамките на 60-90% показва широкото 
вирус. По-късно са открити и други еритрови 
представители на генотипове 2 и 3, докато прог 
отнесен към генотип 1. Лабораторната диагности 
инфекции е затруднена поради продължителната 
здрави индивиди. В България проучванията на 
НРЛ „Морбили, паротит и рубеола“ към НЦЗПБ г 
на серологични маркери (IgG) на инфекцията с вир 
и на други автори -  Ламбова и кол. (2004 г.) от 
кол. от Инфекциозна клиника на ВМА. До настоя 
данни от широкомагцабни изследвания за разг 
вируси в България, за тяхната роля при различни 
генетичната им характеристика и в този с 
практическата приложимост на настоящата дисерта:

Дисертационният труд е структуриран съгд 
„Правилника за прилагане на закона за развитието 
Република България“. Той е с впечатляващ обе 
приложения. Съдържа заглавна страница; съдърж; 
съкращения (2 стр.); списък с наименованията на 
фигури (5 стр.); въведение (5 стр.); литературен 
задачи (2 стр.); материали и методи (13 стр.); рез) 
стр.); обща дискусия (13 стр.); изводи (2 стр.); нау 
за оригиналност) (2 стр.); литература (21 стр.); при 
таблици (5 стр.) и списък на научни публикации, ] 
и проекти, свързани с дисертационния труд (4 стр 
онагледено от 37 таблици и 55 фигури.

Литературният обзор е изключително по 
осветляващ различни аспекти на еритровируснитр 
са подробно историята на откриването на е 
класификация, структура, химичен състав, орга 
геном и неговата вариабилност, вирусният 
биологични модели за изучаване на инфек: 
заболяванията, имунитет, редица епидемиоло 
(разпространение по света, сезонност, трансми 
(инфекциозна еритема, артропатия, В19-вирусна 
бременност, тромбоцитопения, преходна апластич 
неврологични нарушения, възпалителни заболяв:

различна тежест (от 
ятема инфекциозум при 
хронична анемия при 
време на бременност, 
или смърт на фетуса, 

тност сред възрастните 
зазпространение на този 
руси -  V9, А6 и др., 
отипният вирус В 19 е 
ка на еритровирусните 

^иремия, срещана дори в 
тровирусите започват в 

рез 2001 г. с изследване 
ус В 19. Има разработки 

кръвна банка и Диков и 
цето проучване липсват 
ространението на тези 
клинични състояния, за 

мисъл актуалността и 
ция са безспорни, 
асно изискванията на 

на академичния състав в 
м от 273 стр. и 9 стр. 
ние (3 стр.); използвани 
приложените таблици и 
обзор (71 стр.); цел и 

лтати и обсъждане (125 
ни приноси (декларация 
ложения: статистически

участия в научни прояви 
). Изложението е богато

Дробен, информативен, 
инфекции. Разгледани 

жтровирусите, тяхната 
низацията на вирусния 
репродуктивен цикъл, 
цията, патогенеза на 
гични характеристики 
сия), клинични прояви 
инфекция по време на 

на криза и неутропения, 
ния на сърцето, черния

2



ки

дроб, автоимунни заболявания, инфекция 
имунокомпрометирани лица и др.). Подробно 
съществуващите методи за лабораторна диагност: 
инфекции; представени са възможностите за терк 
разработване на ваксини и антивирусни препара 
парентерална трансмисия на вирус В 19 при транс 
продукти особено внимание е отделено на необхо 
на вирусния товар в плазмените пулове и въвежд 
отношение. В литературния обзор дисертантът се 
източници от световната научна литература. От обз 
отлична литературна осведоменост, умението 
обобщава и интерпретира съществуващата н 
проблема.

Целта и задачите са точно и ясно форЦ 
серологични и молекулярно-генетични техни 
постигане. В раздела „Материали“ е представен в 
изследвани клинични проби от различни регион^ 
разпределени по клинични групи и рискови гр 
контролна група от 127 серумни проби на здрави 
майчина кърма. Освен серумни проби са изсл 
диагностични проби -  73 броя изсушени кръвни 
лица. Използван е разнообразен набор от серолб 
blot, тест за авидност) и молекулярно-генетични те: 
PCR, nested PCR, Real Time PCR в качествен 
рестрикционен анализ, секвениране). Праймерите 
са подбрани от реномирани литературни източниц 
много подробно и прецизно с възможност за 
говори за добро владеене на методологията.

В раздела „Резултати и обсъждане” са пред 
изследване на общо 5189 клинични проби, събр 
години (2004-2013г.). Най-напред са пре, 
серопревалирането на В 19-IgG антителата по възр 
2010 и 2011 г. в една област от страната (област 
изследвани серумни проби на 838 лица, разделени 
Установена е тенденция за стабилно, посте 
серопозитивността, която достига 82,35% при лица

Следващите експерименти са насочени към пр 
етиологична роля на човешките еритровируси 
прояви. Изследването на пациенти от цялата стрк: 
заболявания, наподобяващи Erythema infectiosiji 
обхваща периода 2004-2013 г., като са включен 
рубеола през 2006 г. и от морбили през 2009/2010 
1275 серумни проби, негативни за морбили и рубк

с вирус В 19 при 
са описани и оценени 
ж а на еритровирусните 
пия и перспективите в 

ти. Поради възможната 
фузия на кръв и кръвни 
димостта от определяне 
ане на регулации в това 
позовава на множество 
ора проличава неговата 
му да систематизира, 

кучна информация по

улирани, използваните 
позволяват тяхното 

лечатляващ брой -  5189 
на страната, които са 

'упи. Включена е също 
лица -  донори на кръв и 
едвани и алтернативни 
цетна от HIV позитивни 
гични (ELISA, Western 
хники (конвенционален 
л количествен вариант, 
за PCR и за секвениране 
и. Методите са описани 
възпроизвеждане, което

ставени резултатите от 
ани през период от 10 
дставени данни за 

астови групи през 2009, 
Бургас), от където са 

в 15 възрастови групи, 
пенно нарастване на 
на възраст над 65 г. 
оучване на възможната 

рри различни клинични 
на с обривно-фебрилни 
m (т.н пета болест), 
я и две епидемии -  от 

От изследваните общо 
ола, при 292 (22,9%) се

з



и

им

доказва наличие на В 19 антитела. В тази част на 
кой клас антитела е проведено изследването, предр< 
антитела. Процентът на пациентите, положителни 
голям през 2006 г. и 2013 г. Средната възраст на 
антитела е 14,70±11,09 год. Разпределението по 
засягане на женския пол (54,7%). В това отноше 
данните от таблица 14 и фигура 11, което вероятн 
Същият брой 1275 серумни проби са изследвани 
антитела - маркер на остра инфекция. Общо при 
доказано наличие на IgM антитела, като относитеф 
с остра инфекция е най-голям през 2005 г. 
положителни за IgM антитела серумни проби са 
на В19-вирусна ДНК чрез използване на пра 
вирусния геном: консервативния NS1, уникалния V 
регион. Общо 224 (88,9%) проби са положител 
консенсусните праймери от региона NS1 на генома 
резултатът е положителен с използване само на ь 
от региона NS1, но е отрицателен с използв 
вариабилния регион VPlu. Възрастово разпр 
еритровирусна ДНК се доказва най-често при дец 
използване на праймерите за секвениране от NS1 
специфичен банд е получен при 109 (43,25%) о 
проби. С помощта на статистически методг 
корелационна зависимост между възрастта на па: 
маркер IgM, както и с генетичните маркери 
Извършена е и оценка на използваните серол 
методи, като е показана необходимостта от компл 
антитела и вирусна ДНК. Важна заслуга на 
генотипиране на доказаните еритровируси 
рестрикционен анализ и nested PCR. Чрез първия 
проби - NSK+) в PCR. От тях 214 (95,5%) показват 
а 13 (5,8%) - V9 профил (генотип 3). Резултати^ 
серумни проби, показали V9 профил, са потвър, 
помощта на типовоспецифични праймери. Так! 
циркулация у нас на еритровируси о’ 
широкоразпространения генотип 1 и редкия гено 
проучването е секвениране на продуктите от 77 
проби) и NS1/ VPlu (54 проби) PCR. При секвени 
установено, че 20 секвенции принадлежат към 
секвенция -  към субгенотип ЗЬ. Четирите вируса, 
участъкът VPlu, принадлежат към субгенотй 
разпределение на доказаните вируси от генотипоЕ; 
на заболяването и възрастовите групи на пациент:

ди;

раздела не е посочено за 
олага се, че това са IgG 
за В 19-антитела, е най- 
лицата с доказани В 19- 
пол показва по-голямо 
ние има разминаване в 
о е техническа грешка, 
за наличие на B19-IgM 
252 (19,8%) пациента е 
ният дял на пациентите 

2010 г. Всички 252 
изследвани за доказване 

ери от 3 региона на 
Р1и и N Sl/V P lu junction 
ни при използване на 
. При 151 (23,6%) проби 
:онсенсусните праймери 
ше на праймерите от 
еделение показва, че 
а на възраст 5-9 г. При 
/  VPlu junction региона 
г общо 252 изследвани 

дисертантът доказва 
ентите и серологичния 
NS1 (+) и VPlu (+). 

огични и молекулярни 
ексно изследване на IgM 

ертанта е проведеното 
чрез два метода -  

Детод са изследвани 224 
В 19 профил (генотип 1), 
е за 5 (38,5%) от 13-те 

фени чрез nested PCR с 
а дисертантът доказва 

два генотипа -
тип 3. Следващ етап от 

гф7 (21 проби), VPlu (4 
ране на участъка NS1 е 
субгенотип la, а една 
при които е секвениран 
п 1а. Извършено е 

е 1 и 3 според годината 
чте. При секвениране на

ци
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най-големия NS1/ VPlu junction регион, 53 сек 
субгенотип la, една секвенция принадлежи к 
Безспорно генетичният анализ, базиран на използ 
праймери от NS1/ VPlu junction региона (с дължив 
информация за генетичната принадлежност на сек 
тяхното родство с вируси, доказани в други стр 
секвенирането с използване на консенсусни праг 
(103 nt) на консервативния регион NS1 им. 
Дисертантът извършва подробен секвенционен ан 
от редкия генотип 2, като установява 10 точ 
трансверсия и 37 мутации от тип трансзиция в ср 
вируси от този генотип - изолат А6 и изолат Lali. 
изясни в бъдеще каква част от тези нуклеот 
аминокиселинни промени, особено в региона 
епитопи на неутрализиращи антитела.

Други клинични прояви, суспектни за еритровф 
дисертантът проучва, са острите и хронични 
Изследвани са 171 серумни проби от пациенти с та:
5 (2,92%) са позитивни за B19-IgM, 36 (21,05%) 
при 3 пациента е доказана В 19-вирусна ДНК.

Интересна част от проучванията на дисертанта 
на вирус В 19 при лица с възпалителни заболявания 
перикардит). В научната литература през последн 
разглеждан като един от водещите причинител 
Изследвани са 175 серумни проби, като при 110 
B19-IgM или IgG антитела. В 15 (13,64%) от се 
доказана В 19-вирусна ДНК.

Поради тропизма на еритровирусите към 
предшественици в костния мозък е проучено учаС1 
патогенезата на редица хематологични заболяван 
серумни проби, като при 143 (52,96%) са дока:? 
Всички позитивни проби са тествани за наличие 
която е доказана в 23 (16,08%) от тях. Откриване 
насочва вниманието на дисертанта към въпроса за 
и кръвните продукти, използвани при хемотрансф} 
доказани В 19 вируса при пациенти от тази клинич 
всички секвенции са от субгенотип 1а. Много инт 
на апластична анемия с изразена идиопатична тр< 
на 39 г. Три серумни проби, взети от пациент 
година, са изследвани с помощта на серологични 
В, С, HIV, EBV, CMV, В 19 - IgM / IgG ELISifc 
авидност на IgG) и молекулярни методи (PCR на 
вирус В 19 с определяне на вирусния товар).

зенции се отнасят към 
ьм редкия генотип 2. 
ване на секвенционните 
а 994 nt) дава най-пълна 
венираните вируси и за 
ани. В това отношение 
мери от малък участък 
а по-малко значение, 

^лиз на доказания вирус 
кови мутации от тип 
авнение с референтните 
Тнтересно би било да се 
идни замени водят до 
Р1и, съдържащ важни

русна етиология, които 
матоидни заболявания.

кава патология, от които 
за B19-IgG антитела, а

доказване на участието 
на сърцето (миокардит, 

ите години вирус В 19 е 
л  на тези заболявания.

(62,9%) са установени 
ропозитивните проби е

еритроидните клетки- 
;тието на тези вируси в 
ия. Изследвани са 270 
ани B19-IgG антитела, 
на В 19-вирусна ДНК, 

го на В 19-вирусна ДНК 
безопасността на кръвта 
зии. Регионът NS1 на 14 
на група е секвениран — 
ресна находка е случай 

о|мбоцитопения при жена 
<ата в продължение на 
(за вирусите на хепатит 
, имуноблот и тест за 

3-те геномни региона на 
Представени са също
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ан

резултатите от миелограма, имунохематологичнй 
кръвна картина. И в трите серумни проби се доказв 
като вирусният товар нараства във времето. Секве 
успешно само с праймерите от NS1 региона, но не 
VPlu junction региона.

Изследвана е В 19-вирусната инфекция и при 
рискова бременност. Тествани са серологично 
(16,66%) са доказани B19-IgM антитела, а при 
антитела. В19-вирусна ДНК е установена в 7 npo(j) 
вирус В 19 (наличие на IgM антитела и вирусна 
13 (36%) бременни жени. Дисертантът
неблагоприятни ефекти върху плода на майчина и 
фетална анемия и хидропс на плода.

Описан е рядък клиничен случай „стъпала-длан 
Представена е подробно историята на забо 
обективното изследване, параклиничните изследв 
от серологичните и вирусологични изследвания 
събрани в продължение на 1 г. и 3 мес. Тритте се 
първите 6-месеца на заболяването са положителг 
маркери на инфекция с вирус В 19 (IgM/IgG ELI 
PCR за NS1, VPlu, N Sl/V P lu ). Доказан е еритров 
la, вирусният товар намалява с времето до нео 
проба. В края на този раздел дисертантът предлаз 
и идентификация на еритровируси като егиолб 
редки случаи на заболявания, какъвто е синдромът

Друго направление в проучванията на Андон 
серопревалирането на еритровирус В 19 в рискови 
групи -  жени в детеродна възраст (1865 проби), 
зависима и имуносупресивна терапия (270 проби 
лица (73 проби), медицински работници 
значителна серопозитивност (IgG антитела) — 4 
62,28%, съответно. Резултатите са сравнени с конг 
(127 проби), в която серопревалирането е 41 
изследване на IgM антителата е анализирана сезон 
месеци. Потвърждава се наблюдаваната и в други 
най-голяма честота на еритровирусните инфекф 
пролет. Дисертантът си поставя задача да 
разпространението на инфекцията с В 19 вирус 
проучването си. Отчетени са пикове в заболяем< 
през 2009/2010 г.

Разделът „Резултати и обсъждане“ съдържа ре 
изследвания, извършени с множество сероло 
генетични методи, което безспорно е заслуга

изследвания и пълна 
а вирус В19-генотип 1а, 
нирането е осъществено 
и с праймерите от NS1/

жени с патологична и 
серумни проби, при 6 

32 (88,88%) -  B19-IgG 
и. Етиологична роля на 

) е доказана общо при 
обсъжда възможните 

йфекциятас вирус В 19 -

(395

5
през 

ос

.га

И“ при 27 годишна жена. 
ляването, данните от 
ия, както и резултатите 
на 4 серумни проби, 

фумни проби, взети през 
и за всички изследвани 

$А, IgM/IgG имуноблот, 
ирус В 19 от субгенотип 

фределени нива в 4-тата 
алгоритъм за детекция 

гични причинители на 
„стъпала-дл ани“.
Тошев е изследване на 
и потенциални рискови 
лица с трансфузионно- 

, имунокомпрометирани 
проби). Доказана е 

8,58%, 52,96%, 61,64%, 
ролна група здрави лица 
72%. На основата на 

ността на инфекцията по 
страни с умерен климат 
ии през късна зима и 
станови цикличност в 

10 годишния период на 
тта през 2005/2006 г. и

зултати от огромен обем 
гични и молекулярно- 
на цялата лаборатория.
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Обхванати са разнообразни клинични състояния и 
се доказва участие на еритровируси. Дисертантът 
получените данни, прави логически разсъжден 
изследванията си, като сравнява собствените р 
изследователи от други страни. Експериментна 
прецизно, резултатите от тях са изложен] 
последователност, онагледени са богато с таблг 
включва и множество клинични и епидемиоло 
Статистическата обработка на резултатите е на вие 

В раздела „Обща дискусия“ Андон Тошев преде 
получените резултати и оценка на използва 
дисертантът се представя като изграден и компетен 

Изводите са логическо обобщение на пости 
оформяне им би могло да има по-добро съответс 
задачи и изводите.

Приемам посочените от дисертанта пр 
потвърдите лен и приложен характер.

Приложените литературни източници са 468 н 
дисертанта да използва и по-нови литературни 
14% от посочените в списъка са от последните 10 rf< 

Авторефератът в обем 80 стр. съответства на и: 
съкратена форма съдържанието и основните пост! 
Той също е добре илюстриран с таблици и фигури.

Във връзка с дисертацията има отпечатани 6 
които 3 на английски език. Една от публикации|т 
0,379. Има участия с научни съобщения в ед 
национални научни форума. В 2 от публикациите 
Андон Тошев е първи автор.

В заключение: Дисертационният труд на Ан^ 
завършено и компетентно научно изследване, и: 
методично ниво със значими научноприложни 
притежава солидна теоретична подготовка, 
способност да обобщава и анализира научни 
дисертационният труд отговаря на изискван 
Правилника за прилагането му и на Правилника и 
обичайния обем на дисертация за придобиване на 

Давам положителна оценка на дисертационни 
почитаемото научното жури да присъди на Андо^ 
и научната степен „доктор“ по професион 
Биологични науки (Вирусология).

13.11.2015 г. Член на научното жур 
/проф.

рискови групи, в които 
много умело обобщава 
ия на всеки етап от 
езултати с данните на 
е са проведени много 

ясно, в логическа 
ци и фигури. Разделът 
чни данни и анализи, 

око ниво.
тавя обобщен анализ на 
ните методи. В него 
тен научен работник, 
натите резултати. При 

гвие между поставените

иноси с оригинален,

а брой. Препоръчвам на 
Източници, защото само 
одини.

зискванията и отразява в 
зжения на дисертацията.

научни публикации, от 
е има импакт фактор - 
ин международен и 8 

и в 4 от съобщенията

он Тошев представлява 
пълнено на съвременно 

приноси. Дисертантът 
практически умения и 
те данни. Считам, че 
ията на ЗРАСРБ, на 

НЦЗПБ. Той надхвърля 
рНС „доктор“, 
я труд и предлагам на 
Тошев образователната 

ално направление 4.3.

а

д-р Нели Корсун, д.м.н./
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