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Относно дисертационен труд на тема: „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЧОВЕШ КИ 
ЕРИТРОВИРУСИ В БЪЛГАРИЯ: СЕРОЛОГИЧНИ, ВИРУСОЛОГИЧНИ И 

М ОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ”

за получаване на образователна и научна степен „ДОКТОР” в област на висшето 
образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 

4.3.“Биологични науки”, по научна специалност „Вирусология” на 
докторанта Андон Крумов Тошев

Научен ръководител: доц. д-р Зафнра Михнева, дм 
Научен консултант: проф. д-р Р. Аргирова, дмн

Настоящето становище касае работата по докторската програма на Андон Крумов 

Тошев, разработвана като свободна докторантура в периода 2004-2013г. в Националната 

референтна лаборатория по “Морбили, паротит, рубеола” на Отдела по Вирусология на 

НЦЗПБ. Темата на дисертацията касае проучвания върху разпространение на открития през 

1974г. и неизучен у нас човешки Парвовирус В 19, наричан понастоящем Еритровирус В 19. 

Доказано е широко разпространение на вируса в развитите страни на Европа, Азия и 

Америка чрез наличие на антитела в серумите на изследваните лица. Въпреки, че 

заболяванията, етиологично свързани с вирус В 19 рядко се регистрират като самостоятелни 

клинични единици, в литературата са известни редица клинични синдроми, които се 

свързват етиологично с този вирус, някои от които със сериозна патология. От научна гледна 

точка в световната практика се прилагат редица лабораторни главно серологични, както и 

молекулярно-биологични методи, доказващи ролята на този вирус.

Темата на дисертационния труд на Андон Тошев е продължение на започнатото научно

изследователско проучване в Националната лаборатория на НЦЗПБ от 2001г., свързано със 

сероепидемиологичния надзор върху ваксинопредотвратимите инфекции морбили и рубеола. 

Наличието на серумна банка с огромен брой проби в лабораторията позволи извършването 

на ретроспективни изследвания за разпространението на вирус В19 по докторската програма.
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Андон Тошев и неговия научен ръководител са се справили успешно с поставените в 

плана на разработваната дисертационна програма задачи, касаещи серологични, 

вирусологични и молекулярно-генетични проучвания върху разпространението на 

човешките парвовируси/ еритровируси у нас. За постигане на целта докторантът и неговия 

научен ръководител умело са направили подбор на серумни проби от наличните в серумната 

банка на Националната лаборатория проби за доказване на еритровирус В19.Усвоените от 

докторанта богат арсенал от серологични имуноензимни методи за доказване на IgM и IgG 

антитела и най-новите молекулярно-биологични методи за доказване и генетична 

характеристика на вируса, предоставят възможността да се изпълнят многобройните задачи 

по докторантурата. В продължение на близо 10 години (2004-201 Зг.) докторантът умело 

прилага усвоените от него теоретични и практични знания по вирусология и успешно 

проследява разпространението на този вирус у нас като изследва 5189 проби , разпределени 

както следва:

1865 проби серуми от жени в детеродна възраст, събрани по програмата”Елиминация 

на морбили и вродена рубеола”, налични в серумната банка на лабораторията от 

периода 2005-20 Ю г.;

838 проби от пациенти от Бургаски регион, налични в серумната банка на 

лабораторията и събрани в периода 2009-2011г.;

1275 проби от лица с обривни заболявания, налични в серумната банка на 

лабораторията и събрани от периода 2004-2013г.

В изследването са включени и проби серуми, получени от различни клиники в страната 

на лица със симптоми на заболявания, при които се предполага етиологичната роля на вирус 

В 19, а именно:

171 проби от пациенти с възпалителни ставни и други заболявания на съединителната 

тъкан и с остри и хронични ревматоидни заболявания;

175 проби на лица с възпалителни заболявания на сърцето е к л . инфекциозен 

ендомиокардит;

270 проби на лица с хематологични разтройства ;

36 проби от бременни жени със спонтанни аборти и проблеми с фетуса;

395 проби от здравни работници и 127 контролни проби;

73 алтеративни проби от диагностични петна, взети от имунокомпрометирани 

пацианти с HIV;

- 5 броя серумни проби на пациентка с много рядко срещания синдром “стъпали

длани” ;
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Докторантът прави мащабни многопосочни изследвания върху голям брой серумни 

проби и изследва за първи път разпространението на този вирус у нас. При лица с 

Инфекциозен еритем той доказва по-висок процент на разпространение на вируса (доказване 

на антитела в 22,9 %), в сравнение с Европейските страни. По отношение на някои други 

признаци пол, възраст, сезонност, цикличност получените резултати при пациентите с обрив 

и фебрилитет от докторанта са получени интересни данни, с малки отклонения съвместими 

с данните от други страни. При настоящото изследване е доказана етиологична роля на В 19 

при някои редки клинични синдроми у нас (артритни заболявания, възпалителни 

заболявания на сърцето, хематологични заболявания, патологична бременност и една 

пациентка с рядко срещания в литературата синдром “стъпала и длани”). Много интересни са 

данните от генотипирането на българските изолати. Повечето изолати се отнасят към 

генотип 1, субгенотип 1а, доказан най.често и в световен мащаб. Доказано е по-рядкото 

участие на генотип 3, субгенотип Зв. При един от българските изолати се доказва генотип 2, 

циркулирал в Европейските страни през миналия век.

Дисертационният труд на А. Тошев обхваща общо 252 страници, написан е 

компетентно, на много добър научен език. Разпределението на разделите на дисертацията е 

според изискванията на Закона и Правилника на НЦЗПБ. В литературния обзор и 

обсъждането, базирайки се на 468 литературни източници (7 на кирилица и 461 латиница), 

авторът прави задълбочен анализ на литературните данни за семейство Парвовируси и 

неговите представители ( с акцент върху В 19). От обзора прави впечатление задълбочената 

теоретична осведоменост на дисертанта. Целта е добре аргументирана и задачите в 

дисертацията са описани ясно и точно. Използваните материати и методи са пълно и точно 

описани. Дисертантът много успешно се е справил с обобщаване и анализа на получените 

резултати. Обсъждането на собствените резултати по отделните задачи на дисертацията е 

убедително.Приложената статистическа обработка на данните спомага за реалистично 

обсъждане на получените резултати. Изложението на резултатите е онагледено с 37 таблици 

и 55 фигури. Общата дискусия на получените резултати в обем от 15 страници е отлично 

написана. Представеният автореферат е оформен съгласно изискванията и отразява 

обективно резултатите от дисертационния труд.

Категорично е мнението ми, че става въпрос за напълно завършена експериментална 

работа по докторската програма на Андон Тошев с оформление на дисертационния труд 

според правилата на Правилника на НЦЗПБ. За перфектното оформление на дисертационния 

труд вероятно има значение и ролята на научния ръководител доц. Михнева и научния 

консултант проф. Аргирова, но водещата функция на докторанта е без съмнение. От
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дисертацията става ясно, че той е изграден вирусолог с възможности за самостоятелна 

научно-изследователска дейност. Позволявам си да дам висока оценка на представените от 

докторанта резултати не само от представения ми за защита дисертационен труд, но и поради 

факта, че като бивш зав. Отдел ( в периода от 2004 до 20 Юг.)., познавам лично докторанта и 

получените от него резултати.

Приложеният богат комплекс от диагностични методи от дисертанта допринася за 

издигане методическото ниво на Националната лаборатория лаборатория по «Морбили, 

паротит и рубеола» на Отдела по вирусология. Получените данни за разпространение на 

човешкия еритровирус В 19 по редица показатели у нас като сезонност, цикличност, възраст, 

пол и др. както и диагностичното му доказване при богат спектър от клинични прояви, ще са 

от голяма полза за бъдещите съвместни изследвания на вирусолози, епидемиолози и 

клиницисти у нас. Научните постижения на докторанта са представени в 6 публикации 

(първи автор на 50% от тях) и са докладвани на 9 научни конгреса ( на 4 първи автор вкл. и 

на 1 постер на международен конгрес). Трудът е много задълбочено написан и отлично 

оформен. Напълно приемам и приносите със забележка по оригинален принос №2 , при 

който се предлага на обсъждане подобряване на В 19 номенклатура, с оглед откриването на 

българската секвенция B19Vs/Sofia.BGR/21.09. Считам,че този извод би следвало да се 

представи по-сдържано и скромно след допълнителни проучвания в тази насока.

В заключение, настоящият дисертационен труд на Андон Крумов Тошев е несъмнено 

принос в изучаване разпространението на непроучения досега у нас човешки парвовирус 

В19 чрез използване на богат арсенал от серологични, вирусологични и съвременни 

молекулярно-биологични методи за диагностика. Считам, че трудът на Андон Тошев 

отговаря напълно на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и Правилника за неговото приложение и Правилника на НЦЗПБ, 

поради което давам положителна оценка на дисертационния труд на докторанта на тема 

„Разпространение на човешки еритровируси в България:серологични, вирусологични 

и молекулярно-генетични проучвания” и препоръчвам на уважаемите членове на журито 

към НЗЦПБ да гласуват за присъждане на научната и образователна степен „Доктор” на 

Андон Крумов Тошев - по научната специалност Вирусология.

Г

04.11.2015 г. Доц. д-р Росица Коцева:

4


