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Настоящият дисертационен труд. посветен на проучването 
в България, изпълнен в HPJI „Морбили, паротит, рубеола“ 
анализ върху етиологията, разпространението и генотипо 
представител на семейство Parvoviridae - парвовирус В 19, 
Erythrovirus поради достатъчно натрупани генетични и ф\ 
него и останалите представители на род Parvovirus. Това 
проучване на представителите на този род, известни с пр 
в първичните клетки на костния мозък (erythroid progenito 
генерализирана еритробластна инфекция с последваща и

Инфекцията с този вирус е широко разпространена в разв 
Америка. В клиничен аспект вирус В 19 предизвиква разн 
полиморфизъм, обусловен от неговия тропизъм и различг 
срещаният обривно-фебрилен синдром Erythema infectio 
до участието му в етиологията на някои ревматоидни и сг 
миокардити, хематологични разтройства и анемични съст 
като абдоминален асцит. хидропс феталис и др., което пра 
определено значима за патологията на всяка страна и опр 
дисертационния труд по безспорен начин.

В нашата страна проучването на тази проблематиката зап 
диференциално-диагностичен подход, необходим за пров 
сероепидемичен надзор, прилаган при някои вакси поп ре, 
морбили и рубеола. Първите провеждани изследвания са 
специфични вирус B19-IgM антитела) за доказване състо 
и са свързани с разширяване на диагностичния спектър п 
фебрилен синдром. В нашата страна Erythema infectiosum 
№21/18.07.2005г на M3 за реда на регистрация, съобщава

чен ръководител,
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зи заболявания с обривно- 
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болести, така че представените резултати се базират изця 
изследване в HPJ1 “Морбили, паротит, рубеола” клинични 
серумни проби) за 10-годишен период (2004-2013) като 
определяне имунологичната структура на населението в 
индикиращи серопревалирането сред определени рискови

ло на постъпилите за 
материали (предимно 
агностични проби, проби за 

с[граната, както и проби, 
групи и направления.

ди

Дисертантът се справи успешно с поставените в учебния 
дисертацията задачи, като усвои теоретични и практични 
специалност вирусология.

и работен план на 
знания по дадената

Дисертантът приложи с успех комплекс от диагностични 
потвърдителни тестове за доказване на специфичните В 19 
ELISA, Immunoblot и IgG-Avidity), вирусологични такива 
на В19-ДНК (формати PCR тест, респективно real-time PC 
молекулярно-генетични за генотипиране (формат рестрик г 
техника със специфични праймери) и субгенотипиране на 
български изолати (секвенционен и филогенетичен анали 
поставените в дисертационния труд задачи, поставяйки 
етиологичната диагностика на вирус В 19 в страната. За по 
обобщи и анализира резултатите от 5189 проби, раз пред ел 
възрастови групи, методи на изследване, някои епидемичъ 
разпространение и др.

методи:серологични и 
-IgM/IgG антитела (формати 
- за екстрахиране и доказване 
R тест), както и 
азна техника и nested PCR 
циркулиращите В 19 
з) за изпълнение на целта и 
’Л на водещи позиции в 
сочения период дисертантът 
ени по клинични прояви.
[и показатели на

Дисертационният труд е правилно структуриран, добре 
компетентно с добър научен език в съответствие с изисква 
прилагане на Закона за развитие на академичния състав в 
обем 275 страници и съдържа: заглавна страница, съдърж 
съкращения (2 стр.) и 11 раздела, включващи: I Въведение 
обзор (71 стр.), III. Цел и задачи (3 стр.), IV. Материали и 
V. Резултати и обсъждане (125 стр.), VI. Обща дискусия (1 
VIII. Декларация за оригиналност, в т.ч. Приноси (2 стр.)
X. Приложения (5 стр.), XI. Списък на научните публикав 

конференции, работни срещи и курсове за обучение (4 стр 
с 55 фигури и 37 таблици с цитирани автори при използван! 
не се включени таблиците, отнасящи се до статистическат; 
последните са отнесени към раздел приложения.

Литературният обзор съдържа и богата и актуална инфо 
аспекти за този представител и клиничните прояви, причин 
12 отправни точки/направления със съответни подраздели 
теоретичните съвременни постановки относно вирус В 19. 
обхваща 468 източника, седем от които на кирилица. 40 % 
източници са от 2000г и след това.

далЦелта и задачите са точно и добре формулирани като 
дисертационен труд и показват коректно неговата обхвати 
клиничните прояви на инфекцията и използваните диагнос 
потвърждаването им.

оформен и написан 
нията на Правилника за 
епублика България. Той е в 
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ени от него като съдържа 
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Материалите и методите са описани подробно и с добре 
последователност, показваща използването на съвременни 
ефективни подходи на молекулярната биология и рутинна' 
етиологичното доказване.
Изследваните проби, в голямата си част налични в серуми 
паротит, рубеола“ са колектирани по предварително опред 
програма (НП) „Елиминация на морбили и вродена рубеол 
тематика в определени клинични направления, проучване 
определени рискови групи и др., като предоставят многоп. 
използван за целите на дисертационния труд.
Важно постижение са оптимизираните и внедрени от дисе 
тест и real time PCR тест, рестриктазна техника, nested PCI^ 
праймери за В19 и V9 вирусните вериги, използвани за пъ 
генотипиране на етиологичния причинител.
Протоколите за секвенционен PCR. използвани за нуклеот 
последващ филогенетичен анализ на циркулиращите В 19 
българската популация проведено в Институт по имуполог 
Immunology, Centre de Recherche Public de la Sante / Laborat 
Luxembourg), съгласно изпълнение на проект Project BGO 
и Бизнес”, финансиран от Министерство на образование^ 
да бъдат също внедрени в диагностичната лабораторна ра< 
Използването на алтернативните диагностични проби-нзс; 
blood spots, DBS) предостави възможността за проучване 
имунокомпрометирани HIV позитивни лица, контингент, 
проучвателни цели.
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Оценка на резултатите и тяхната научна стойност
Разделът резултати и обсъждане е богато илюстриран с д 
фигури, графики и таблици и представлява анализ на резу 
серологични, вирусологични и молекулярно-генетични из 
вирусологичната клинична практика.
Прави впечатление големият брой на проучваните проби 
обезпечен както вече споменахме от НРЛ “Морбили, паро 
Последователно са представени резултатите от проучване 
В 19 в различни направления, заложени в целта и задачите 
като е правено обсъждане в паралел с литературните данн 
направления.
Много важно постижение е установяването на относителг|! 
Erythema infectiosum (22.90%) сред обривно-фебрилните 
въведеният алгоритъм за откриване и идентификация на 
автора е показател за комплексен диференциално-диагнос 
Проучено е серопревалирането на B19-IgG по възрастов п 
72.39% защитеност във възрастовите групи над 18 години 
Показани са и най-засегнатите от заболяването Erythema i 
5-9г (27.27%) и 10-14г (12.01%).
В 94.28% чрез рестриктазен анализ е доказано разпростра 
страната, което благоприятства прилагането на рестрикта5 
достъпен и по-лесно изпълним метод в различните лабор

В

обре интегрирани към текста 
лтатите от проведените 
следвания, обогатяващ

направления, който бе 
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тичен подход на изследване, 
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щението на генотип 1 в 
ната техника като по- 
торни условия.



за

Чрез секвениране на трите вирусни региона (NS1- консерв 
N Sl/V Plu свързващ) е проведено детайлно генетично про 
редко срещани генотипове сред българските изолати:

• Доказано бе доминиране на генотип 1, субгенотип 
което потвърждава продължителен период на цирк 
както и в повечето европейски страни;

• Доказано бе рядкото присъствие на генотип 3, суб 
секвенция B19Vs/SIiven.BGR/10.05 на позитивен

• Доказано бе необичайното появяване на генотип 2 
страни през 70-те години на XX век в българската 
B19Vs/Sofia.BGR/2I.09. Сравнителният филогенет 
генотип 2 секвенции достъпни в GenBank показва, 
B19Vs/Sofm.BGR/21.09. показва отклонение от нал 
секвенции и формира заедно с щам, получен от нем 
с генотип 1 ясно отделен клъстер от генотип 2 поел 
високото различие между двата индивидуални клъс 
две групи, както и междугруповото разстояние от 3 
съответствие с предишната номенклатура, българей 
на клъстер 1 като 2а или на клъстер 2 като 2Ь.

Потвърдителен характер имат изследванията, доказващи I 
възможното етиологично участие на вируса при пациенти 
и еритема нодозум, трансфузионно-зависима терапия и тр 
случаи на патологична бременност (абдоминален фетален 
бременност с обрив, погрешно диагностициран като рубеол

ативен, V Plu - вариабилен и 
учване на доминиращите и

1а сред българските изолати, 
Хлиране на този генотип,

'генотип ЗЬ в българската 
NS1 региона изолат; 
циркулирал в европейските 

йеквенция
ичният анализ на всички 
че българският изолат 
ичните референтни 
ски пациент, ко-инфектиран 
едователностите. Предвид 
тери и възела, свързващ тези 
,32%, се предлага в 

ата секвенция да се позове

19-ДНК и по този начин 
с диагноза: реактивен артрит 
бмбоцитопения, както и в 
асцит и хидропс феталис ) и 

а.

В раздела обща дискусия са обобщени и анализирани ком 
което особено допринася за рабирането на дисертационни

Изводите, добре формулирани и логически издържани, съ 
на поставените задачи и отразяват същността на получени п

Научните приноси на дисертационният труд са безспорнф 
са показани в два аспекта: оригинален характер, а именно 
пилотно проучване върху разпространението на човешки е 
предлаганото за обсъждане от дисертанта подобряване на 
номенклатура с оглед откриването на българската секвенц 
научно-приложен характер, а именно предлаганото тсстир 
относно В 19 инфекция като пренатална диагностична мяр! 
майчино-фетална инфекция, тестирането за В 19 вирусна и 
при костно-мозъчна и органна трансплантация, първоночал 
както и евентуално бъдещо тестиране на националната крт 
преносим агент.

Авторефератът  в обем 80 страници е структуриран съоб 
и отразява точно съдържанието, в т.ч. получените резултат

Наукометричните показатели
Във връзка с дисертационния труд има отпечатъни 6 публъ 
IF = 0.379 (Biotechnology & Biotechnological Equipment, ТВ 
и специализирани медицински издания, от които 2 на англ

лактно всички резултати, 
I труд.

ответстват на изпълнението 
е резултати.

и добре формулирани като 
проведеното в страната 
ритровирус В 19 и 
известната вирус В19 
ЛЯ  B19Vs/Sofia.BGR/21.09. и 
ане на бременни жени 
а с оглед наличие на 

нфекция на донор/реципиент 
но в конкретни казуси, 

вна банка за този кръвно-

тазно възприетите стандарти 
и, изводи и приноси.

кацни: 1 в списание с 
EQ) и 5 в български научни 
ийски език.



Дисертантът има участия в 1 международна и 8 национални научни прояви. 
Дисертантът е първи автор в общо 7 (46.7%) публикации и участия и втори в общо 
8 ( 53.3 %), което говори за неговата водеща роля в проучванията.

В заключение: дисертационният труд на ас. Андон Крумс 
принос в изучаване етиологията и разпространението на чо 
страната и представлява една задълбочена, изпълнена на с 
запълваща значима ниша в областта на клиничната вирусо 
характеризира дисертанта като изследовател, притежаващ 
практически умения да изпълнява съвременни диагностич]

в Тошев е несъмнено 
вешки еритровирус В 19 в 

ъвременно ниво разработка, 
логия у нас. Той 
теоретични знания и 
ни техники.

С пълно основание считам, че представеният дисертационе 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав 
(ЗРАСРБ), на Правилника за прилагането на ЗРАСРБ и на 
ЗРАСРБ в Националния център по заразни и паразитни 6o j  

оценка на дисертационния труд на ас. Андон Крумов Тоше 
на човешки еритровируси в България: серологични, ви 
молекулярно-генетични проучвания“ и предлагам на ув 
научното жури да присъдят на ас. А. Тошев образователна!, 
професионално направление 4.3. Биологични науки, научна

н труд съответства на 
в Република България 

Правилника за прилагане на 
лести. Давам положителна 
в на тема „Разпространение 
русологични и 
гжаемите членове на 
а и научна степен доктор по 
специалност ,, Вирусология ”.

16.11.2015г
(Доц.

Х'ч. 1
д-р 3. Михнева, дм)


