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научна специалност „Вирусология” на докторанта Андон Крумов Тошев

оц. д-р Зафира Михнева, дм 
фф. д-р Радка Аргирова, дмн
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Андон Крумов Тошев е зачислен за докторант на 
Националната референтна лаборатория „Морбили, 
„Вирусология” при Национален център по заразни и 
София на основание Постановление Ха 222 на МС от 26 
НУС при НЦЗПБ (протокол №3 от 11,06,2009 година) еф 
директора на НЦЗПБ по специалност „ВИРУСОЛОГИЯ 
период на обучение към НРЛ „Морбили паротит, рубеолк 
д-р Зафира Михнева, дм с тема на дисертацията „F 
Еритровируси в България: серологични, вирусологичн 
проучвания

Инфекцията с човешки еритровирус В19 (B19V) 
развитите страни на Европа, Азия и Америка. Специфичн|и 
в 2-10% сред децата под 5 г., в 15-40% сред лицата 10 
възраст 20-55 г. и над 75% при населението над 55 г 
активното проучване на този проблем започва през 2001 
рубеола” като част от диференциално-диагностичния по^: 
сероепидемичен надзор на обривно-фебрилни ваксиноп 
морбили и най-вече рубеола. Предоставеният ми за стан 
Андон Тошев обобщава актуалната информация за раз 
еритровируси в България натрупана през последните 10 
резултати получени от серологични, молекулярно-в 
изследвания извършени в НРЛ „Морбили, паротит, рубеод;

19

самостоятелна подготовка в 
аротит, рубеола” в отдел 

Паразитни болести (НЦЗПБ)- 
10.2000 година и Решение на 
е Заповед №61/22.06.2009 на 
шифър 01.06.13 за 4 годишен 

с научен ръководител доц. 
азпространение на човешки 
и и молекулярно-генетични

е широко разпространена в 
В 19 IgG антитела се срещат 
г., в 45-60% сред лицата на 

|здишна възраст. В България 
г. в НРЛ „Морбили, паротит, 
ход нужен за провеждане на 

бедотвратими инфекции в т.ч 
овище дисертационен труд на 
г ространението на човешките 
години и представя собствени 
ирусологични и генетични 
а” и в Люксембург.
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Дисертацията е написана на 252 страници и съдър: 
заглавна страница, списък на използваните съкращения 
увод, литературен обзор, цел и задачи, материали и мет{>, 
обща дискусия, изводи, научни приноси, литературна сп 
на дисертацията е разпределен както следва: V* заема лите 
разделите цел и задачи, материали и методи, обща дискус 
2/4 е обемното съотношение, което заема разделът рез; 
дисертация съдържа общо 55 фигури (от които 34 цветни 
Допълнително в отделно приложение са изведени 6 статт 
илюстриращи корелационни зависимости между отд< 
Цитирани са 468 литературни източника, от които 7 на 
Техническият шрифт е стандартен съгласно изискванията 
на буквите 12, без разстояние между думите и с разс 
Разделът „Литература” е написан на 21 страници и ш 
отстояния.

Целта, която си поставя дисертанта е да проучи раз 
еритровируси в България като се съсредоточава върху 
тази цел са подбрани голям набор от изследова 
молекулярно-вирусологични и генетични.

Структурата на дисертационния труд е много 
въведението личи значителната актуалност на пр 
еритровируси и неоправдания до този момент слаб интер 
България. В тази насока дисертационния труд на Анд 
представя по-подробни и задълбочени данни за стран 
изключително актуален и пълен. Написан е на 71 страниш 
В него са описани кратък исторически преглед, съвреви 
Parvoviridae и най-съвременни данни за химически? 
антигенния състав на всички три генотипа човешки ери 
задълбочено е описана вирусната геномна ДНК верЦ; 
полярност, с непълни палиндроми в крайните си пов 
жизненият цикъл на вируса, патогенезата, цитопатология 
инфекция. Съществена информация има и в описанието 
на В 19V инфекция, обусловени от неговия тропизъм и тр; 
литературния обзор е отделено на диагностицирането н 
при човека. В този дял на обзора са разгледани подроб 
подходи-серологични, хистологични, хистохимични, 
амштификационни методи. Представянето им в този 
информативна стойност. Следва да отбележа, че е впе 
съвременното развитие на серологичната диагностика 
Докторантът е описал най-съвременни разработки върху 
на В19 парвовирусна инфекция. В заключение по oraoijr 
следва да отбележа, че той е голям по своя обем, но съ: 
общия обем на дисертацията и носи огромна и най-съврф 
прави много полезен за широка научна аудитория.

всички изискуеми раздели- 
и специална терминология, 
ди, резултати и обсъждане, 

равка и приложения. Обемът 
ратурния обзор, V* обхващат 
ия, изводи и приноси. Около 
щтати и обсъждане. Цялата 
21 чернобели) и 37 таблици, 

етически таблици и таблици 
елни категории величини, 

кирилица и 461 на латиница. 
-Times new roman, големина 
гояние между редовете 1,5. 
рифт 9, без пространствени

1)гространението на човешките 
ца нозологични единици. За 

елски методи-серологични,

тз
на

добре оформена. Още във 
юблематиката с човешките 
:ес проявен към този вирус в 
ш  Тошев е първият, който 

е ата. Литературният обзор е 
и е илюстриран с 9 фигури, 

[енна класификация на сем.
нуклеотидния, генния и 

гровируеи-1, 2 и 3. Добре и 
а с позитивна и негативна 

нори. Описани са подробно 
и имунитетът свързан с В 19 
отделните клинични прояви 

нсмисия. Специално място в 
1 еритровирусната инфекция 
но различните диагностични 
шбридизационни и генно- 

научен труд има висока 
гатлителна информацията за 

парвовирозите при човека, 
зидовете EIA за установяване 

1ение на литературния обзор 
,|цо така е по-малък от 1/3 от 
;менна информация, което го

на
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Целта и задачите са формулирани ясно, точно 
логично с получените резултати.

Материалите и методите са описани подробно и п< 
общият брой на изследваните клинични материали-5189 
2004-2013 година. Пробите са събрани от голям брой здрач 
на цялата страна, а също така е използвана и серумна 
паротит, рубеола”. Методите са описани подробно на цели 
използвани презадоволителен брой съвременни подходи 
Избрани са правилно и са адекватни на поставената цел и 
произтичащите от целта задачи. Ще отбележа, че са : 
индиректен тест за доказване на специфични B19V-Ig" 
антиген-рекомбинантната технология, потвърдителен 
доказване на първично реактивни B19V-IgM антитела, те<Ь' 
методи-молекулярно-вирусологични и генетични е търсс 
геном, еритровирусни генотипи и субгенотипи (конвенции 
PCR, ензимно-рестриктазен метод, nPCR, методи за се 
анализ). С цел оптимизиране и приложение в условията 
паротит, рубеола” на някои от конвенционалните PCR 
научен ръководител са въвели някои модификации в 
метода. Като заключителен метод за финното разделяне 
в българската популация човешки еритровирусни изолат^ 
филогенетичен анализ. За статистическата обработка на 
е използвана съвременна софтуерна програма SPSS v.20.0 
Р<0,05. Допълнително са изведени и определени важни за 
относителен дял (%), оценка на показателите за относите 
свързан с гаранционна вероятност (Pt) и интервал на дове 
на регресионен анализ и корелационни зависимости.

Практическата част на дисертацията е изработ|е: 
Разделът резултати и обсъждане е богато илюстриран с 
текста фигури и таблици. Резултатите са представени 
съответни нозологични единици и съответстват на пое 
резултати категорично и безпорно обогатяват българска 
практика като последното има пряко отношение към 
човешките парвовирози.

За проучване разпространението на човешки еритр 
популация като са тестирани 838 клинични матерт 
административен регион в страната-област Бургас. Получе 
възрастовата група до 1 година персистират предимно 
(15,87%) дължащи се на пасивен имунитет. Също така 
обща тенденция на нарастване на специфичните защи 
възрастовата група 1-4 години до 82,35% при лицата над]( 
установяване на дела на пациентите с потвърдена В 19 
обривно-фебрилно заболяване касаещо нашата страш 
настоящия труд и той е 22,9%. Този процент на засегнати п

и коректно. Кореспондират

^следователно. Внушителен е 
селектирани през периода 

ни заведения на територията 
а банка на НРЛ „Морбили, 
26 страници. На практика са 
на молекулярната биология, 
обезпечават изпълнението на 
астьпени EIA техники като 

M/IgG антитела, базиран на 
гмунотест (immune blot) за 

т за авидност. С друга група 
н и доказван еритровирусен 
нален PCR метод, qReal-time 
квениране и филогенетичен 
за работа в НРЛ ,Морбили, 
методи, авторът и неговия 

ехниката на изпълнение на 
детекция на циркулиращите 
е използвано секвениране и 

нните за част от резултатите 
н е прието ниво на значимост 
тази дисертация показатели- 

Ьен дял в т.ч и коефициент t, 
зителност (КИ), коефициенти

на отговорно и прецизно, 
подходящо интегрирани към 

Последователно, групирани в 
авените задачи. Получените 

вирусология и клиничната 
Съвременната диагностика на

а

звирус В 19 е изследвана една 
ала колектирани от един 
ните резултати сочат, че във 

майчини B19V-IgG антитела 
установено, че се забелязва 

фни антитела от 14,29% при 
65 години. Особено важно е 

инфекция сред групата лица с 
Този дял е установен в 

е от В19 вируса лица с обрив

3



пац:

и фебрилитет е по-висок от процента даден в литература 
(4,5%) и Англия (17%), но е по-нисък от този констатират 
(35,5%), Това трябва да се има предвид при дифере 
състояния особено когато пациентът е бременна жена. 
подробно разпределението на случаите с потвърдена В19 
с обривно-фебрилен синдром през отделните години 
Забелязва се, че през 2005-2006 г и 2009-2010 г, когато са 
и морбилна епидемии в страната, броя на случаите с В 19 
При тази група пациенти авторът е обърнал внимание 
вирус В 19 в зависимост от две категории величини-възб; 
признака пол резултатите показват приблизително еднакъ 
мъже и жени. По отношение на признака възраст е устано: 
всички изследвани лица от групата с пета болест е 14,9 го 
варира в широки граници. Много важен момент в разраб' 
проследяване на промените във възрастовия диапазон и 
жените в детеродна възраст и откриване на серонегатф 
професионален риск от инфекция с В 19 вирус по време на 

Установено е зимно-пролетно протичане на ин 
положителни случаи през месеците Март, Април и 
сезон. Инфекциозният еритем показва пикова цикличнф 
регистрация на чувствително завишен брой положителни 
години. Като се има предвид, че общият брой на 
инфекция с парвовирус В 19 е 292 от цялата груп; 
серологичните тестове (в 86,3% доказан IgM лабора 
заключението на докторанта, че серологичните метод 
диагностика на парвовирозите при човека. Допълнително 
труд се вижда, че са положени големи усилия за 
вирусологична диагностика при изучаването на човешкит 
популация. Базирана на съвременни, високо чувствителна 
тя се явява необходима при обстойните изследвания и 
други причини серологичните методи не могат да бъдат 
рутинна лабораторна диагностика се оказва консерва' 
изолати получени от пациенти с остра инфекция (nposfi 
генетична вариабилност едва 0,6%, което е много подход 
групата лица с обрив и фебрилитет. Според автора гс 
76,7%), с амплифициран N Sl-ДНК участък се дължи 
генетична вариабилност. Ето защо съпоставени данните 
получени в настоящото проучване без да се взема предв1 

двойно положителни, се констатира, че диагностичната с 
показателя е почти еднаква с лек превес на серологич 
(76,7% за NS1 и 86,3% за IgM) спрямо всички положи 
максимална яснота по отношение ролята на отд 
молекулярната диагностиката на В 19V дисертантът е об 
генетичен регион-VPlu. И предварително е известно, че

да за страни като Ирландия 
в някои страни като Беларус 

зциалната диагноза на тези 
Докторантът е илюстрирал 

фирусна етиология при лицата 
на проучвателния период, 

отчетени съответно рубеолна 
инфекция също се увеличава, 
върху разпространението на 
аст и пол. По отношение на 
в процент на засегнатост при 
вено, че средната възраст на 
дини, а възрастовия диапазон 
отката на тази дисертация е 
по пол с оглед скрининг на 
вни бременни изложени на 
бременността.
фекцията с най-голям брой 

за всеки един епидемичен 
ict с повишена активност и 
случаи в страната на всеки 5 
иентите диагностицирани с 

получените резултати от 
: орен показател), подкрепям 
а са основни за рутинната 
в настоящия дисертационен 

фрилагане на молекулярната 
еритровируси в българската 
и ефективни методи (PCR), 

особено когато по едни или 
използвани. Най-подходящ за 
ивния NS1 ген. Вирусните 
вена с еритем) имат средна 
ящо за това проучване върху 
лемия брой проби (224/292, 
на тази относително малка 
за IgM (+) и NS1 (+) проби 

щ, че болшинството проби са 
ойност на двата лабораторни 

фия IgM лабораторен маркер 
гелни проби. За да постигне 

и  генетични маркери в 
ърнал внимание на още един 

и генетична област е силнотазг
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вариабилна в сравнение с останалите генетични области 
целта са тествани всички 292 положителни серума от пац 
(26,7%) клинични материала е амплифициран VPlu-ДНК 
свързан с изследването на VPlu региона, е че е оп 
стойност като ниска спрямо консервативния NS1 ген (76,7' 

Интересен резултат е получен при изследван^ 
генетичен маркер-средна възраст на пациентите-18,69 
клинични проби е доказан VPlu маркер и това е 
статистически значима разлика между тяхната възраст 
доказан NS1 маркер (15,54 години). В тази дисертациЖ 
генотипиране на изолираните еритровирусни ДНЕС вер 
пациенти използвайки възможностите на НРЛ „Морбил 
рестрикционен анализ със специфичен ензим Mfel (Mi 
(95%) на брой В 19 тип ДНК вериги и 13 (5,8%) изолата 
научния труд 5,8% относителна честота, с която се среща 
показва, че V9 вирусите циркулират в българската попул 
че най-същественият момент в разработването на дисе 
детайлен генетичен анализ на получените от българскаг; 
изолати. Филогенетичният анализ на NS1 секвенции 
доминиране на генотип 1, субгенотип 1а (В 19 вирусите) с; 
един изолат получен от клинична проба селектирана през 
идентифициран като генотип 3, субгенотип ЗЬ (щам 
наименовани В 19Vs/Omurtag.BGR/12.07. е показал по-гол^ 
референтен щам отколкото останалите в клъстера. Срав и 
само в България, но и в света субгенотип ЗЬ е сравн 
GenBank и оформя самостоятелен клъстер ясно отд 
подгрупи. Много съществен е фактът, че при филогенети 
генетични области VPlu и NSl/VPlu докторантът не е 
нуклеотидни последователности да отдиференцира ЗЬ субп 
не е показателен и на базата на него не би могло да с 
предположение защото в обхвата на цялото проучване с 
VPlu секвенции, което действително е крайно недостат^ 
секвенциите показва ясно разпределение на българските 
генотип-генотип 1 (прототип щам Pvbaua), субгенотип 
докторантът и научния екип са успели да изолират ерит] 
по-късно според фнлогенетичния анализ не се определя н 
генотип 3. Сравняван с референтите секвенции 
„отклонение” от генотип 2. Докладва се за констатирани 
които го отличават от типичния ДНК профил на рефере 
(AY064475 В19-А6 за прототип А6 и AY044266 В 19 
новооткрит изолат авторът предлага ново място в съществ 

От проведения филогенетичен анализ на NS1 
установени и други много важни данни-генетична 
еритровирусните ДНК вериги между групите на трите ге

1а.

на парвовирусния геном. За 
иентите с еритем. Само в 78 

йродукт. Важно като резултат 
ред елена диагностичната му 
% за NS1 и 26,7% за VP1 и).

на връзката лабораторен 
дини при пациенти в чиито 
осезаемо отразявайки се в 

възрастта на пациентите с 
е направено за първи път 

»иги от проби на бъгарски 
и, паротит, рубеола”. Чрез 

ijml) са идентифицирани 214 
V9 вериги. Установената в 

т тези V9 подобни генотипи 
ация заедно с B19V. Считам, 
зтацията е провеждането на 
а популация еритровирусни 

те доказва почти пълното 
ред бъгарските изолати. Само 
2005 г на 6 годишно момче е 
D91.1). Един от изолатите 
ми различия със сравнявания 
ително рядко срещаният не 

ен с референтни щамове от 
иференциран от останалите 

чния анализ на другите две 
успял на базата на техните 
енотип. Този резултат, обаче 

е прави някакво съществено 
а изследвани само 4 на брой 
чно. Анализът на NSl/VPlu 

Еритровирусни изолати в един 
В един клиничен материал 

Ьовирусна ДНК верига, която 
ито като генотип 1, нито като 

йзолатът е определен като 
няколко „mismatch” замени, 

ите секвенции за генотип 2 
за прототип LaLi). За този 

уващата номенклатура, 
и NSl/VPlu регионите са 
станция от 13,12% между 

котила-1,2 и 3. Този резултат

нгн

ди

5



ед

%

Р<:.

съпоставен с данни от други подобни изследвания къде 
дивергенция от 13% между генотипи 2 и 3 спрямо генотиф 
дивергенция е много близка до тази, която е известна в 
установено е максимална генетична дистанция при 
порядъка на 1,38%, което показва малко вътрегрупово разф 
на генотип 1.

Освен у пациенти с обривно-фебрилен синдром е дс 
на B19V у лица с артритни заболявания, възпалителн] 
хематологични заболявания, патологична бременност и 
рядък случай-синдром „стъпала-длани”. Отбелязвам, че 
страната. Остра инфекция причинена от вирус В19 е устаф 
ставни заболявания. В нозологичната единица на пф 
заболявания наличие на виремия е доказана в 16,1°/ 
настоящият труд са изследвани 36 проби от жени с па 
16,7% клинични материала са доказани първично реактиви

За първи път в страната подробно е описана ряд 
вирусна инфекция-синдром „стъпала-длани”. От поставе 
този случай е проведен пълен лабораторен мониторинг 3<jt 

връзка на парвовирозите при човека в развитието на 
настоящата разработка е установено до известна степен 
някои потенциално рискови групи. Следва да отбележа, ч 
рисковите групи, подходящи за изследване за участие на 
или отминала такава са умело подбрани. Описано е и изпо. 
петна за определяне на антивирусните антитела при лица 
на научния ръководител и на научния консултант. Считр 
полезна работа като са постигнати най-добрите резултати 
Големият брой изследвания върху широкия набор от клий 
методи дава възможност на дисертанта да конструир 
диагностичен алгоритъм за търсене и идентификация на В 
неотчетен от докторанта принос е съществен.

Общата дискусия на получените резултати има спе: 
като са налице голям брой резултати разпределени в зав 
критерии-нозологична единица, тип изследване и п 
обсъждане-коментари и сравнения с данните от литера 
направено отлично общо обсъждане написано на 13 с 
полезно за разбиране на целия дисертационен труд.

Изводите и дискусията съответстват на зададенатф 
Отбелязвам по-съкратено някои от най-значимите от и 
проучено разпространението на човешки парвовирус В19 
дял на тази инфекция в общия спектър на обривно-фе^ 
годишен период (2004-2013) от средно 22.9 % (диапазон 
зависимост от използваните лабораторни методи; ви 
сезонност, цикличност и възрастово разпределение на 
Erythema infectiosum; доказано за първи път у нас етиоло

В19-

о се коментира генетичната 
1, показват че установената 

световен мащаб. Нещо повече 
субгенотигт 1а изолатите от 

ичие наблюдавано в рамките

казана предполагаемата роля 
и заболявания на сърцето, 
;ин изключително интересен 

тези резултати са първите за 
овено в 2,92% от лицата със 
циентите с хематологични 

клинични материала. В 
гология на бременността. В 
и B19-igM антитела, 
ка форма на проява на В19 
ната задача за проучване на 

да се изясни етиологичната 
дки синдроми като този. В 

IgG серопревалирането в 
клиничните прояви както и 

В19 вирус в прясна инфекция 
лзването на изсушени кръвни 
с HIV-1. Заслугата за това е 
,м, че е извършена огромна 
обхвата на тази дисертация, 

ични групи чрез подходящи 
а и предложи комплексен 
19 инфекция. Считам, че този

циално място в този труд. Тъй 
исимост от някои обективни 
зоч ие авторът е направил 
гурата на място. Отделно е 
граници, като това е много

ях
цел и получените резултати. 
: За пръв път в страната е 

като е доказан относителния 
рилните заболявания за 10- 

22.12% +IgM - 17.93% +PCr) в 
зусологично са потвърдени 

фекция с B19V при лица с 
ичното участие на вирус В 19

и»
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в разнообразни клинични прояви; доказано е B19-IgG 
рискови (жени в детеродна възраст в 48.58%) и потенци: 
чрез рестриктазен анализ (Mfel/MunI) е доказано разпр 
страната; чрез детайлно генетично проучване базиранЬ 
вирусни региона (NS1, VPlu и NS1 /VPlu junction) е устаг 
субгенотип 1а доминира сред българските изолати в 98. 
95.24% от NS1 секвенции и в 100% от VPlu c e l 
продължителен период на циркулиране на този генотип; д  
на генотип 3, субгенотип ЗЬ в българската попула] 
появяване на генотип 2; сравнителният филогенетичен 
секвенции достъпни в GenBank показва, показва 
B19Vs/Sofia.BGR/21.09. има отклонение от налични 
изчислена е максималната генетична дистанция 
включваща генотип 1/еубгенотип 1а, генотип 2 и гено 
максималната генетична дистанция (1.38 %) на секвенцшк 
1/субгенотип 1а; внедрен е в рутинната практика на 
диагностичен подход за откриване и идентификация на 
се пренатално тестиране на случаи описани като характер 
при бременни жени с определена патология на бременно? 
фебрилно или грипоподобно заболяване, ставни болки и/и 

На редица симпозиуми и конгреси дисертанта 
своите проучвания, участва като първи автор и съав 
български списания и чуждестранни списания с импакт 
прояви свързани с дисертацията на национални 
разработване на проект и участия в специализиран 
квалификация. Член е на българското дружество по вирусо. 
В заключение считам, че дисертационният труд 
Еритровируси в България: серолочни, вирусологични 
проучвания.” За присъждане на Образователна и научат 
област 4.” Природни науки, математика и информатика”, 
науки” от Андон Крумов Тошев, отдел Вирусология, 
напълно съответства на изискванията за присъждане 
степен Доктор.

JPi:

нд:
на

10.11. 2015 г.

серопревалиране, в някои 
о рискови групи; в 94.28% 

рстранението на генотип 1 в 
на секвениране на трите 

овено следното, че генотип!, 
% от NSl/VPlu секвенции, в 
енции, което потвърждава 

зказано е рядкото присъствие 
доказано е необичайното 

анализ на всички генотип 2 
че българският изолат 

те референтни секвинции; 
(13.12%) на секвенциите, 

п 3/еубгенотип ЗЬ, както и 
те, включваща само генотип 

лабораторията комплексен 
9 вирусни изолати; предлага 

ни за В19 вирусна инфекция 
;тта като например: обривно- 
.ти друга патология.

представил резултатите от 
фор в редица публикации в 

фактор. Има редица научни 
международни конгреси, 

и курсове за обучение и 
логия.
зпространение на човешки 
и молекулярно генетични 

а степен”Доктор” в научна 
фаправление 4.3. „Биологични 

ЗПБ е изпълнен отлично и 
образователната и научна

н

подпис:......................
Доц. Д-р. Божин Димитров Камаринчев ДМ. ДМН.
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