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РЕЗЮМЕТА НА ТРУДОВЕТЕ 

на доц. д-р Мария Християнова Николова, дмн 

 
І. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АНТИГЕНИТЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ЛЕВКОЦИТИ  С 

ПОМОЩТА НА МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА 

 

1. Получаване на  моноклонални антитела срещу неизвестни антигенни структури. 
Характеризиране на нови левкоцитни антигени. 

 
Въглехидратни епитопи на В-лимфоцитни антигени 

1.1. Получено и характеризирано e моноклоналното антитяло (мка) 1D8 (IgM), 

разпознаващо неизвестен повърхностен антиген (м.т.95 кД) с широка експресия върху 

наивни  човешки В лимфоцити,  както и върху малка субпопулация  активирани Т 

лимфоцити. Разпознаваната молекула е не сиалиран въглехидратен ехитоп, вероятно 

свързан с функционални взаимодействия в процеса на Т-зависимата   В-клетъчна 

диференциация. Антитялото е включвано  в „слепите” панели на V-та и VI-та 

международна среща по левкоцитно типизиране (White Cell Differentiation Antigens V, 

Boston, USA, 1993 и White Cell Differentiation Antigens VІ, Kobe, Japan, 1997) и не е 

клъстерифицирано, което потвърждава неговата уникалност. № Д1, 1, 3, 43, 51, 82, 85, 

133. 

 

1.2.   Получeно и характеризирано e мка 3В1 (IgM), с помощта на което е 

идентифициран нов невраминидаза-чевствителен въглахидратен епитоп, част от 59 кД 

молекула върху зрелите човешки В-лимфоцити. Молекулата има линейно-специфична 

експресия, ограничена в няколко етапа от антиген-зависимата диференциация и 

нарастваща в хода на В-лимфоцитната активация и пролиферация. Антитялото е 

включено в „слепия” панел на VІ-та Международна среща  по левкоцитно типизиране 

(Kobe, Japan, 1993) и не е клъстерифицирано, което потвърждава неговата  уникалност. 

№ Д1, 2, 5, 6, 51, 82, 86, 90, 134, 139. 

 

1.3. Получeно и характеризирано е мка SC3 (IgM), срещу повърхностен антиген с 

м.т.  98 кД от NK левкозната клетъчна линия  YTindi. SC3 се експресира изключително 

от B лимфоцити в периферната кръв, както и от 60–70% от тонзиларните B клетки, 

предимно с ранен и наивен фенотип (CD23+CD38-). SC3 самостоятелно индуцира и 

усилва В-клетъчната пролиферация, индуцирана със субоптимални дози  LPS.  № 22, 

150. 

 

1.4. Характеризирано е новото мка G10.3 (IgG3), разпознаващо сиалирани 

гликопротеини с м.т. 118, 83 и  51 кД  с ограничена експресия върху нормални човешки 

В-клетки, както и върху различни туморни  линии с лимфоиден и нелимфоиден 

произход. Неговата уникалност е потвърдена по време на VІ-та Международна среща  

по левкоцитно типизиране (Kobe, Japan, 1993). Мка G10.3 инхибира 

пролиферацията и индуцира апоптоза в експресиращите го клетки. № 8 
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Т- лимфоцитни и NK-клетъчни антигени 

 

1.5. С помощта на  новополучено  мка SC5 (IgM)  е идентифициран непознат 

епитоп от виментиновия цитоскелет с уникална екстрацелуларна експресия върху акти-

вирани витални Т лимфоцити, както и върху CD4+CD8+ тимоцити. Специфичното 

свързване на  SC5  инхибира анти-CD3-индуцираната пролриферация и цитокинова 

секреция на Т-лимфоцити от периферна кръв, без да засяга цитотоксичната им 

активност.    № Д2, 13, 44 

 

1.6. Подробно са характеризирани експресията и функциите на молекулата 

BY55, експресирана от  субпопулация на циркулиращите CD8 T  и NK лимфоцити с 

изразена цитотоксичност, по-голямата част от  TCRg + T и интестиналните 

интраепителиални Т лимфоцити. CD8 T клетките, експресиращи BY55, са с паметов/ 

ефектор-паметов фенотип (CD45R0+CD45RA
high

, както и CD28-CD27-). BY55 се отделя 

в разтворим вид след стимулация с ФХА и в присъствие на IL-2 и се реекспресира след 

48-часово култивиране без IL-2. Молекулата е GPI-свързан протеин, кодиран в първа 

хромозома, съдържащ единичен Ig-подобен домен, слабо хомоложен с KIR2DL4 (44 % 

подобност, 29 % идентичност). Мултимер от 27 кД - субединици,  специфичен за 

класически   и некласически    антигени от HLA комплекса (HLA-C, HLA-G). 

Свързването със специфичния лиганд усилва пролиферацията   стимулирани с анти-

CD3 CD28- и CD4- T клонове, т.е.    BY55 осигурява  алтернативен ко-стимулиращ  път,   

за диференцираните паметови и ефекторни Т лимфоцити. В резултат на тези 

изследвания мка BY55, мка CLI-R2 (получено с участието на авторката и 

разпознаващо различен епитоп) и мка PAX71са клъстерифицирани като CD160 

по време на  VІI-та Международна среща  по левкоцитно типизиране  (Harrogate, 

UK,  2000.) № Д2, 16, 45, 46 

 

Пан-левкоцитни антигени 
 

1.7. Окончателно е характеризиран лимфоцитният антиген CD101 -  

имуноглобулин-подобен повърхностен рецептор, експресиран от субпопулации на CD4 

и CD8 T,  B, NK клетки и дендритни клетки. CD101 регулира активацията на CD28+ T 

лимфоцити.   Антигенът е клъстерифициран временно по време на V  та Международна 

среща  по левкоцитно типизиране (CDw101) на базата на реактивността на мка BA27 и 

BB2, и окончателно – през  1996 г.   CD28-негативните T клетки, стимулирани в 

присъствие на CD101, не пролиферират, но запазват  способност за рестимулация. 

Състоянието на частична анергия, индуцирано чрез CD101, вероятно съхранява Т-

клетъчните клонове в отсъствие  на специфичния антиген и предотвратява 

настъпването на толеранс (установени са олигоклонални интраепителиални лимфоцити 

с висока CD101 експресия). CD101 оказва инхибиращ ефект и на ниво ДК, с участието 

на   IL-10л Вероятно  участие в регулацията н а лигавичния имунитет и оралния 

толеранс. № 48 
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1.8. Характеризирани са мка DY12, (IgG1) и  DY35, (IgG1), разпознаващи 

епитоп с пан-левкоцитна експресия и м.т. 220- 240 кД. По време на  VІI-та 

Международна среща  по левкоцитно типизиране (Harrogate, UK, 2000.) са 

клъстерифицирани  като CD245. Рецепторът ко-стимулира Т-лимфоцити и NK 

клетки, активирани през CD2. Експресията му нараства след продължителна (3 – 6 

дневна) стимулация и върху IL-2 зависими Т-клетъчни линии; установени са 

функционални ефекти върху цитокиновата секреция на фибробласти.  № 47 

1.9. Получени  и характеризирани са мка 7Е12, 5G7 и CAF7. По време на V-та 

международна среща по левкоцитно типизиране е установено, че мка 7E12 разпознава  

нов епитоп на пан-левкоцитния антиген CD45. Мка CAF7  е клъстерифицирано като 

CD98, пан-левкоцитен антиген с ниска експресия върху лимфоцити, нарастваща 

драматично след стимулация и в процеса на бластна трансфорамация. 5G7 се 

експресира силно от гранулоцити и моноцити с слабо – от лимфоцити, експресията му 

също нараства в хода на активация с ФХА, SAC, LPS. Преципитира протеин с м.т. 46-

50 кД; не е клъстерифицирано.    

Моноцитни антигени 

 

1.10. С помощта на новополученото мка 7H5 е характеризирана съответната 

антигенна структура. Установено е, че 7H5 идентифицира неконформационен 

несиалиран  гликопротеин  с  м.т. 165 kд, което заедно с характера на експресия 

насочва към левкоцитния антиген CD13, експресиран линейно-специфично от 

моноцити и гранулоцити.  По време на VI   Международна среща  по левкоцитно 

типизиране е потвърдено, че 7H5 разпознава неизвестен епитоп на CD13. 

№ 53, 58, 69, 140 

 

2. Изследване на клиничното значение на характеризираните антигенни 

структури. 

3.  

2.2.Експресията  на  В-клетъчния епитоп 1D8 е изследвана при 153-ма 

пациенти с диагностицирани остри или хронични малигнени лимфопролиферации, 

съответстващи на различни стоадии от нормалната лимфоцитна диференциация 

(периферна кръв, костен мозък, лимфни възли) и 19  контролни случая на 

лимфаденопатия. Установено, е че 1D8 се експресира  от малигнени пролиферации, 

съответстващи  на диференцирани В-лимфоцити   (CD20+ ALL, CLL, NHL), въпреки 

че не проявява абсолютна линейна или стадийна специфичност. Във всички 

изследвани клинични групи  1D8 се експресира с вариабилен интензитет. По-

интензивна  експресия на 1D8 се установява при пролиферации с висока степен на 

малигненост (B-ALL, AL с аберантен фенотип, центробластни лимфоми). Като се има 

пред вид, че физиологичната експресия на 1D8 нараства в резултат на десиалиране,  в 

хода на лимфоцитната активация, може да се предположи, че епитопът регулира 

способността за адхезия и миграция на нормалните клетки, а интензивната му 

експресия върху  трансформираните клетки съответства на по-висок инвазивен 

потенциал. № Д1, 3, 86, 134, 137 
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1.1. Нивата  на експресия на CAF7 (CD98), 

изразени като среден интензитет на флуорсценция (MFI) са изследвани при 62-ма 

пациенти с остра лимфоидна или миелоидна левкоза. Установено е, че експресията на 

CAF7 корелира директно с преживяемостта и продължителността на пълна ремисия, 

както в цялата изследвана група, така и при пациентите с AML. Липсата на корелация с 

други биологични параметри показва, че CAF7 има самостоятелно прогностично 

значение, вероятно свързано с физиологичното участие на молекулата в процесите на 

клетъчен растеж и преживяемост.  Неблагоприятното прогностично значение на 

ниската експресия на САF7 е потвърдено и при детски ALL:  50% от пациентите с 

CAF7
1ow

 експресия не отговарят на индуцираща терапия  срещу 8%  от групата с 

CAF
med/high 

експресия  (p<0.05). Този ефект вероятно е свързан с намалена метаболитна 

активност и по-ниска чувствителност към химиотерапия на  CAF7
low

 бластите. № 4, 92 

1.2. Епитопът 3B1  

има ограничена експресия върху малигнени лимфопролиферации на зрелите B-

лимфоцити. Резултатите от изследването на 190 пациента показаха, че  епитопът се 

експресира  предимно от пролиферации, произлизащи от фоликулярната мантия и 

герминативния център на вторичните фоликули   (PLL, HCL, GC-NHL). Този модел на 

експресия не е типичен за друг известен въглехидратен епитоп; изследването на 3В1 

представлява интерес във връзка с метастатичния и инвазивен потенциал на 

трансформираните клетки.  № Д1, 6, 86, 134, 137. 

1.3. Епитопът SC3  

е изследван при 95 пациента с лимфоидни и миелоидни пролиферации. Установява  се   

линейно-специфична и ограничена в рамките  на B-клетъчни лимфопролиферации 

експресия, в т.ч. ALL и някои B-NHL. Почти всички B-CLL експресират  SC3, макар и с 

различен интензитет, за разлика от MCL и PLL. SC3 индуцира самостоятелно 

пролиферацията на малигнените B лимфоцити  и вероятно играе специфична роля в 

жизнения им цикъл.№ 22, 148 

 

1.4.   Експресията на новооткрития CD13 епитоп, идентифициран с 

помощта на мка 7H5 

 е изследвана флоуцитометрично върху 135 проби от периферна кръв на  пациенти със 

злокачествени  лимфопролиферативни заболявания (44 ALL и  91 NHL), в сравнение с 

референтното антитяло LeuM7 и с експресията на CD13 мРНК, установена 

посредством RT-PCR. Установена е дискордантна експресия на референтния епитоп и 

7H5, вероятно отразяваща различно време на експресия в процеса на нормална 

диференциация.  Идентифицираният от нас епитоп се открива по-рядко от LeuM7 

върху В-линейни ALL (съответно - 19% и 40,5%), но, за  разлика от LeuM7, се открива 

при  80% от изследваните В-NHL (предимно CLL). Честотата на аберантна CD13 

експресия, установена по единичната или едновременна експресия на 7H5 и  LeuM7 и 

потвърдена с RT-PCR анализ значително надхвърля известната по литературни данни. 

По този начин използването на мка 7Н5  разширява  диагностичните и прогностични   

възможности по отношение на В- NHL. № 20, 91, 98, 142, 149. 
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1.5. Проучвания върху кожни Т-клетъчни лимфоми (CTCL). Рецепторите 

SC5, KIR2D3 и ILT-2 като маркери на туморни клетки при Синдром на Sezary. 

Демонстрирано е за пръв път, че експресията на рецептора  KIR2D3 разграничава 

хистологично сходните, но с различна агресивност форми на CTCL (синдром на Sezary 

и Mycosis fungoides), както и малигнените от доброкачествени реактивни Т клетки в 

лимфоцитни инфилтрати.Установена е значително по-висока експресия на рецепторите 

ILT-2 и SC5 върху малигнени CTCL лимфоцити в сравнение с нормалните CD4 T, 

което позволява разграничаването им както и изследване на взаиодействията между 

туморните и реактивни Т-лимфоцити в хода на заболяването.  Демонстрирано е, че 

ILT2 и SC5 запазват обичайната си функционалност върху туморни клетки, като 

инхибират сигналите, индуцирани през CD3/TCR и по този начин вероятно предпазват 

туморните клетки от апоптоза. Изследвани са биологията и взаимоотношенията между 

туморните и реактивни Т-лимфоцити в рамките на CTCL пролиферации, като за целта 

са  изолирани клонове и са създадени туморни клетъчни линии. Установено е, че 

малигнените CTCL клетки експресират невротензинови рецептори, които инхибират 

локалната IL-2 стимулирана  пролиферация на  туморните клетки  и потенцират тяхната 

миграция;  по този начин невротензиновите рецептори участват в прогресията на 

заболяването. № Д2, 11, 13, 14, 15, 17, 18,  19, 94, 95. 

 

1.6. Рецепторът  CD160 като маркер на ефективен цитотоксичен отговор в 

условия на хронично имунно възпаление.  

 

Експресията на рецептора CD160, който се открива върху диференцирани цитотоксчни 

ефекторни Т клетки, нараства в условията на хронична инфекция, в т.ч. върху 

паметовите и наивни субпопулации и корелира със запазена функционална активност 

(по-висока експресия на IFN  след неспецифична и вирус-специфична стимулация) при 

пациенти с HIV инфекция).  Установено е, че експресията на CD160 върху CD8 T, 

заедно с продължителността на инфекция, е най-значимият предиктивен фактор за 

успешен отговор на комбинираната  антиретровирусна терапия (сART) при пациенти с 

хронична HIV инфекция. Този ефект се обяснява с  ко-стимулиращ ефект върху вирус-

специфичната експресия на IFN   при едновременно свързване на  TCR и CD160. № Д2, 

23, 67,  102, 104. 

 

II. ИМУННА ХОМЕОСТАЗА 

 

1. Механизми за регулация на клетъчния  имунен отговор.  
 

Изследвани са различните нива и елементи на вродения и адаптивен клетъчен 

имунитет, в т.ч. NK клетки, фагоцитиращи и антиген-представящи клетки, CD4 и CD8 

T лимфоцити, техните субпопулации и ефекторни продукти (цитокини и цитолизини).  

 

1.1. Като основен принцип на имунната хомеостаза се разглежда взаимодействието 

между вроден и адаптивен имунен отговор, както и балансираната диференциация на 
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ефекторни, паметови и регулаторни функции на адаптивния имунитет. Цитокиновият 

фон е резултат от функционалната активност на ефекторните и регулаторни 

субпопулации (Th1, Tc1, Th2, Th17, Treg) в хода на всеки антиген-специфичен имунен 

отговор.   Балансът Th1/Th2/ Treg цитокини определя едновременно посоката и изхода 

от имунния отговор. № 71, 75, 79, 81, 81б, 81в, 107, 122, 164, 165. 

 

1.2. Проучени са няколко механизма, регулиращи имунния  отговор. Антиген-

специфичният сигнал зависи от ефективността на антигенното представяне и се 

моделира от множество ко-стимулиращи или ко-инхибиращи сигнали. В тази насока се 

изучават субпопулациите антиген-представящи клетки, т.нар. NK-подобни клетъчни 

рецептори, които поради ограничената си експресия моделират фино имунните 

функции само на определени етапи от имунния отговор и при определени условия, 

както и TLR – основно свързващо звено между елементите на адаптивния и придобит 

имунитет. 9, 12, 69, 70. 

 

1.3. Особената категория регулаторни инхибиращи CD4 Т лимфоцити   (Treg) 

осигуряват балансирана диференциация на ефекторни и паметови функции 

посредством специфични ефекти на нивото на Т-клетъчните субпопулации с различна 

степен на диференциация. Основен хомеостатичен резултат от тези диференцирани 

ефекти е поддържането на съотношението паметови/ефекторни CD8 в условията на 

имунна активация. Изследвани са механизмите на техните ефекти, извън и в условия на 

хронично антигенно дразнене. Установена е ролята на взаимодействието PD1/PD-L1 за 

селективно инхибиране на апоптозата на паметовите клетки, както и постепенното 

отпадане на този механизъм в условия на продължително стимулиране.  Установена е 

ролята на оста АТФ/CD39/аденозин , както за ограничаване на интензивно имунно 

възпаление, така и за  задълбочаване на  T-клетъчната дисфункция № Д2, 31, 39,  113, 

119, 128, 131, 156, 159. 

 

1.4. Тreg и цитокинов фон. 

С усложняване на парадигмата Th1/Th2 и характеризирането на нови функционални 

субпопулации на Th лимфоцитите се очертава и ролята на IL-10 продуциращите Тreg за 

поддържането и модулирането на техния баланс. При пациенти с огнищно  

одонтогенно възпаление в хода на терапията се установява нарастване на 

циркулиращите Treg, свързано повишаване на нивото на серумния IL-10 и повишаване 

на  нивата на IL-4 и  IL-2.   № 75, 122, 164  

Пилотните изследвания при пациенти с рацидивираща респираторна папиломатоза 

(РРП) насочват към нарушен цитокинов баланс, с преобладаване на Th2 тип (ниско 

IFN /IL-4 съотношение) и Th17 отговор и превалиране на IL-10 над IFNg. 

Възстановяването на ефикасен Т-клетъчен отговор и цитокинов баланс е свързано с 

увеличаване на зрелите и диференцирани ДК, намаляване дела на Th17 и нарастване на 

Тreg. Крайният резултат е възстановяване на съотношенията IFNg/IL-4 и IFNg/IL-10 в 

референтни граници. №81б, 81l, 165   
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2. Маркери на нарушен  протективен имунитет в хода на имунното 

възпаление. 

 

Имунното възпаление е естествен елемент на  имунната реакция, който придобива 

патологичен характер в условията на твърде силно или продължително антигенно 

дразнене. Изследвани са нарушенията в диференциацията и баланса на Т- 

лимфоцитните субпопулации, настъпващи на фона на антигенно дразнене с различна 

сила и продължителност, както и възможностите за тяхното възстановяване. По този 

начин са описани констелации от фенотипни и функционални показатели, дефиниращи 

протективния имунен отговор и различните степни на нарушението му в условията на 

персистиращо антигенно дразнене. Като модели на антигенно натоварване с различни 

характеристики са използвани изчерпателно дефинирани групи пациенти с различни 

хронични вирусни и бактериални инфекции. Д2, 81а, 156. 

 

2.1. Количествената експресия на молекулата CD38 

е чувствителен маркер за имунно възпаление с различна етиология и характеристики, 

корелиращ с антигенния товар; значението му за пръв път е изследвано широко при 

хронични възпаления, не свързани с HIV инфекция:   HBV и  EBV-хепатит,  огнищна 

одонтогенна инфекция с бактериална етология. Установено е, че CD38 e прогностичен 

маркер за неуспех на антиретровирусната терапия; има диференциално-

диагностично значение при EBV-свързан хроничен хепатит (разграничаване  от 

хепатит с неимунна патогенеза); надежден  и ранен маркер в периферната кръв за 

локализирано имунно възпаление. 24, 81а, 105, 106, 108, 109.   

 

2.2. Съотношенията между CD4 и CD8 Т-клетъчните субпопулации с различна 

степен на диференциация и функции,  

са изследвани подробно в условия на хронично антигенно натоварване с различна 

сила и продължителност, като са сравнени класическата двойка  маркери за 

разграничаване на наивни/паметови и ефекторни Т субпопулации, CD45RA/CCR7 

(CD62L), с комбинациите CD28/CD27; CD28/CD58 и CD45RA/CD27.  

 

2.2.1. Установено е, че CD4 популацията е по-устойчива на антигенно дразнене и с 

по-добър регенеративен потенциал. Патологичното антигенно дразнене води 

до по-отчетливи и трудно обратими промени в CD8 Т популацията.За разлика 

от физиологичното стареене, промените при инфекции с висок ви-русен товар 

се изразяват в преобладаване на ефектор-паметови CD4 лимфоцити и 

нарастващ дял дефинитивно диференцирани клонове с Th2 цитокинов 

профил. Промените при CD8 T лимфоцитите еволюират от нарастване на 

ефектор-паметовите до намаляване на централно-паметовите субпопулации, 

натрупване на крайно диференцирани апоптотични клонове и стесняване на 

репертоара от специфичности. Едновременното използване на маркерите 

CD45RA/CD27/CD28/CD57  характеризира  по-прецизно  промените при 

инфекции с различна тежест и продължителност; съотношението CD28-

CD57-/CD28-CD57+ CD8 T разграничава състояния на интензивна имунна 

активация от продължително нискостепенно антигенно натоварване тип 
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„стареене”; съотношението CD27+CD45RA-/CD27-CD45RA- CD8 T е ценен 

показател за разграничаване на протективния и неефективен имунен отговор. 

Д2, 10, 21, 63, 64, 81а, 97, 100. 

2.2.2. За пръв са изследвани съотношенията на фенотипно дефинирани 

(CD27/CD45RA) субпопулации CD4 и CD8 T лимфоцити  за разграничаване 

на латентна от активна МТВ инфекция. Установено е, че съотношението 

паметови/ефекторни CD8 T е сигнификантно повишено при ЛТБИ на фона на 

продължителен контакт с активна инфекция, докато при лицата с пресен 

контакт съотношението паметови /крайно диференцирани CD8 T намалява 

поради натрупване на диференцирани ефектори. По този начин е установена 

ролята на  CD8 T лимфоцитите за овладяване на инфекцията и за 

поддържането и в латентна форма. Д2, 41, 42, 123, 129, 130. 

 

2.3. Функционален потенциал на Т-лимфоцитите 

 

2.3.1. Изследвани са промените на пролиферативния потенциал на CD8 T 

лимфоцитите в условията на хронична инфекция. Установено е, че балансът между 

субпопулациите с възможност за обратима експресия на CD27 и дефинитивна 

ефекторна диференциация (трайно CD27-) е ключово звено от регулацията на Т-

клетъчния пул. Съотношението CD27+CD45RA-/CD27-CD45RA- CD8 T е ценен 

показател за разграничаване на протективния и неефективен имунен отговор. 

Значението му е директно отражение на функционирането на регулаторните 

(CD25
hi

 FoxP3+CD4) Т клетки Д2, 31, 77, 81а 

 

2.3.2. Диференциацията на ефекторни функции (eкспресия на цитокини и 

цитолизини) зависи от антигенното натоварване; нарушената спонтанна и 

неспецифично стимулирана експресия на Th1 и Th2 цитокини,   гранзим и 

перфорин от CD4 и CD8 Т лимфоцитите разграничават състояния на 

персистиращо антигенно дразнене с различна сила и продължителност. Д2, 65, 68. 

 

2.3.3. Антиген-специфичен отговор на Т-лимфоцитите. 

За пръв път е въведен в диагностичната практика флоуцитометричен метод за 

оценка на антиген-специфичния Т-клетъчен отговор към HIV, EBV, CMV, HBV и 

MTB. При тези изследвания са апробирани и използвани български синтетични 

пептиди от имунодоминантните епитопи на HIV (Gag (SLYNTVATL), Pol 

(ILKEPVHGV), CMV pp65 ((NLVPMVATV)) и EBV BMLF1 (GLCTLVAML). 

Изследвана е относителната роля на CD4 и CD8 отговора в различните групи МТВ 

инфекция. За пръв път е установена водещата роля на  CD8 RD1-специфичния 

отговор за ограничаване на МТВ инфекцията непосредствено след интензивен 

контакт. Изследването на EBV-специфично стимулирани CD8 T при пациенти с 

пред-полагаем EBV-свързан хепатит също беше ценен диагностичен критерий. 

Установено е, че процентът EBV-специфични IFN-γ+CD69+CD8+ T клетки 

отличаваше статистически  пациентите с вероятен EBV- свързан хепатит   от 

групата с NAFLD  и здравите контроли. Фенотипната структура на HIV- 

специфичните CD8 Т лимфоцити при пациенти с неуспешна АРТ се отличава с 
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висок дял апоптотични ефектори и липса на прекурсори, като отражение на 

изчерпан регенеративен потенциал.  28,42, 65, 79, 81в 123, 129, 151. 

 

2.3.4. Регулаторни Т-клетки и техните субпопулации 

Установено е високо ниво на Treg в хода на изследваните хронични инфекции; 

повишеното ниво Treg е израз на хомеостатичните усилия на имунната система да 

предотврати бързата терминална диференциация на антиген-специфичните клонове. 

Т-напр. при HIV+ пациенти с високи нива на Treg пролиферативният потенциал на 

CD8 T лимфоцитите е по-добре съхранен, като субпопулацията CD39+ Treg e по-

информативен показател за неефективен Т клетъчен отговор; CD39/Treg   корелират 

с експресията на активационни маркери и вирусния товар при HIV и HBV, с нивата 

на чернодробни трансаминази при HBeAbg(-), HBeAb(+) хроничен  HBV хепатит и   

обратно пропорционално -  с CD4 абсолютния брой при HIV+ лица, независимо от 

терапията. Установено е неблагоприятното прогностично значение на високата 

експресия на тази молекула в големи кохорти HIV+ лица от европейската популация. 

39, 76, 77. 

 

3. Имунно възстановяване 

 

Проблемът за регенеративните възможности на имунната система е изследван в два 

„модела”: 

3.1. Възстановяване на баланса на Т-лимфоцитните субпопулации и техните функции 

след отстраняване на антигенния товар. 

Изследвано е възстановяването на CD4 и CD8 T клетъчния пул  при HIV+ 

пациенти, в хода на дългосрочна сART Заедно с възстановяването на основните 

лимфоцитни популации е проследена е динамиката на възстановяване на наивни, 

паметови, ефекторни T лимфоцити, дефинирани с маркерите CD62/CD45RA, на 

допълнителни субпопулаии на CD8 T лимфоцитите (CD28/CD57)  и на Th1/Th2 CD4 

лимфоцитите, като са сравнени пациенти с добър, липсващ и парадоксален отговор 

към сАРТ. Тази група изследвания не само разкрива закономерности на Т-клетъчната 

хомеостаза, но и значими фенотипни маркери с предиктивно значение за отговора към 

терапията. Това са първите мащабни ретроспективни проучвания за ефекта на от 

прилагането на АРТ при пациенти с хронична HIV инфекция в България.  57, 61, 63, 

64, 65, 97, 132, 163 

 

3.2. Възстановяване след автоложна/ алогенна трансплантация на  костен мозък  

Осъществени са първите у нас систематични наблюдения върху динамиката на 

количественото възстановяване на основните лимфоцитни популации, 

имуноглобулините, цитокиновите нива и Th1/Th2 съотношението в серума  на 

реципиентите в течение на 18 месеца (24 автотрансплантирани пациента в периода 2005 

– 2008 г.).  За сметка на  бавното и непълно възстановяване на CD4 T лимфоцитите  в 

рамките на проследяването,  е установено  бързо възстановяване на цитотоксичните  

CD160+ NK и ефектор-паметови CD8 T субпопулации, както и нормализиране нивата 

на регулаторния  Il-10. Формулирана е хипотеза за  значението на баланса Th1/Il-10 за 

възстановяването и евентуални  GVHD-подобни анти-туморни ефекти. 

№ 34, 73, 101, 112, 114, 120, 157, 161 
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Оригинални изследвания са публикувани върху първите пациенти с алогенна 

трансплантация на стволови клетки (от к.мозък или пъпна връв). Търсят се биомаркери, 

отразяващи надеждно имунното възстановяване и патологичните феномени в 

посттрансплантационния период. Проспективното проследяване на 19 пациента с 

алогенна HSCT показва, че една година след трансплантацията в периферията  

преобладават ефекторни и крайно диференцирани CD8 T клетки и доминира   Тh2-

цитокинов фон. Повишеното ниво на CD39-експресиращи регулаторни Т клетки 

(CD38+Treg) в периферната кръв корелира с имунната активация и е статистически 

значим предиктор за забавено имунно възстановяване както на CD4, така и на CD8 Т-

клетъчния пул. N 78, 174. 

 

III. ТЕРАПЕВТИЧНО МОДУЛИРАНЕ НА ИМУННАТА СИСТЕМА  

  

1. Възможности за възстановяване  на протективния  имунен  отговор. 

Бактериални  имуномодулатори и ваксини. 

 

Оралните полибактериални имуномодулатори Respivax, Urostim и Dentavax, са 

разработени от колектив на НЦЗПБ/БулБиоЕООД за имунопрофилактика и 

имунотерапия на неспецифични респираторни, урогенитални и  ородентални инфекции. 

Тази нова категария препарати съдържа смес от цели убити бактериални клетки и  

бактериални лизати, която ефективно стимулира механизмите на вродения и адаптивен 

имунитет. След предхождащи изследвания на животински модели, са осъществени 

първите систематични проучвания при здрави доброволци и пациенти с подходяща 

патология. Ефектите на Dentavax (смес от K. pneumoniae, S.pyogenes, S.aureus, C. 

albicans and L. acidophilus) са изследвани при здрави доброволци, като е направена 

изчерпателна оценка на лимфоцитните популации в перфната кръв и техните функции  

в т.ч фагоцитна активност, активация, пролиферация и цитокинова секреция в отговор 

на неспецифична (Il-2, LPS) и специфична (D) стимулация, системен и лигавичен 

антиген-специфичен хуморален отговор (IgG, M, A) и   ултраструктурни промени в 

имунокомпетентните клетки. Заключението е, че препаратът стимулира както  

лигавичния имунитет (специфични IgA в слюнка), така и системен хуморален 

(специфични IgM и IgA) и клетъчен отговор от Th1 тип, с повишена секреция на Il-2, 

TNF  и пролиферация на млади CD57− CD8 T  eфектори. N26. 

Първото  клинично проучване за ефектите на Respivax върху ефекторните и 

регулаторни клетъчните механизми на естествената резистентност е осъществено при 

група от 25 пациента с хронични неспецифични респираторни заболявания. Изследвани 

са основните популации фагоцитиращи клетки в периферната кръв, техните 

функционални рецептори, миграционна способност, фагоцитна и  оксидативна 

активност, както и  активационния праг и диференциацията на  основните популации   

антиген-представящи клетки в периферната кръв идентифицирани са регулаторни и 

ефекторни субпопулации на естествения имунитет. В условия на специфична и 

неспецифична стимулация in vitro e определен цитокиновият фон (баланс Th1/Th2 

цитокини), като ключово звено, медииращо взаимодействията между елементите на 

естествения и адаптивен имунитет. По този начин са характеризирани нарушенията, 
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свързани с намалената устойчивост към най-разпространените респираторни 

микроорганизми, както и промените, настъпващи в условията на имуномодулация.   

Препаратът повишава ефективността на фагоцитите, като възстановява   способността   

за  разпознаване  с висока чувствителност  на G (+),  и на G (-) бактерии  и стимулира 

оксидативните процеси в отговор на  ниско-дозови стимулатри; повишава 

относителния дял на NK клетките и плазмоцитоидните ДК и оттам - устойчивостта към 

вирусни инфекции; възстановява антиген-представящия потенциал  като  стимулира 

фагоцитозата, диференциацията и  антиген-представящата способност на ДК и 

циркулиращите моноцити; намалява относителния дял на толерогенни Treg, 

възстановява пластичността на имунната система като модулира екстремните 

отклонения в цитокиновите нива, и потенцира имунните отговори от Тh1 тип без да 

проявява проинфламаторен ефект. Съществен е изводът, че не се предизвикват значими 

отклонения в съотношенията и количествата на основните популации на адаптивния 

имунен отговор, т.е. Respivax оказва комплексен ефект върху ефекторната, индуктивна 

и регулаторна функция на естествения имунитет и оттам – повишава ефективността на 

адаптивния имунен отговор. № 32, 71, 81, 107, 115, 152, 155, 158. 

  Осъществени са пионерски проучвания върху ефектите на българския препарат 

Calgevax (BCG), прилаган за пръв път в комбинация с хирургично лечение при  

пациенти с РРП.  Става въпрос за хронична HPV инфекция с драматични клинични 

прояви, непредвидим ход и неизяснена имунопатогенеза. Резултатите от 20-месечна 

имунотерапия, комбинирана с  СО2 лазерна микрохирургия при 15 пациента показват, 

че  „Calgevax” стимулира диференциация на плазмоцитоидни ДК и секрецията на Th1 

цитокини, с което индуцира Тreg за сметка на проинфламаторни Th17 и предотвратява 

задълбочаването на имунното възпаление, свръхстимулацията и изтощаването на 

вирус-специфичните T клетъчни клонове. № 81б, 81в, 165, 175, 176. 

 

2. Модулиране на  патологично усилен  имунен отговор. Имуноглобулини   

 

Изследвани са благоприятните ефекти на IgM препарат за венозно приложение (IVIgM, 

сборен пул от здрави донори)  върху експериментален модел на автоимунно 

заболяване. Установено е, че IVIgM инхибира пролиферацията на автономно 

пролифериращи лимфоидни клетъчни линии in vitro. Този ефект е възпроизведен с   

поликлонално стимулирани  T лимфоцити от миша линия MRL (развиваща спонтанно 

автоимунен синдром), както и върху стимулирани с ФХА човешки Т-лимфоцити. 

Описаните ефекти се наблюдават при не-апопототични концентрации и са по-силни в 

сравнение с терапевтичния интравенозен  IgG препарат. Като модел са използвани  

мишки SCID (с тежък комбиниран имунен дефицит), репопулирани с човешки МНК, 

които би следвало да се активират в непозната антигенна среда.  Препаратът забавя 

значително експресията на активационни маркери  както от  CD4, така и от CD8 

лимфоцитите. Като възможно обяснение за този ефект се обсъждат: свързване на 

инхибиращия CR1 върху В Ly, F(ab)2-зависими взаимодействия с таргетни Т- и В-

клетъчни молекули, клирънс на автоантигени, подобно на бактериалните, инхибиращи 

идиотипни взаимодействия с автоантитела или влияние върху селекцията на В-

клетъчния репертоар. Следователно, приложението  на човешки  IVIgM  може да има 
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значително по-израен благоприятен имуномодулиращ ефект при пациенти с 

имунопатологични състояния, третирани с конвенционални IVIG. N25 

3. Модулиране на  патологично насочен  имунен отговор.  Рекомбинантни 

антитела  

Разработен и изследван е подход за целенасочено елиминиране на  В-лимфоцити 

с патологична реактивност, а именно -  селективното им инхибиране с помощта на 

антитяло , конструирано с генно-инженерни методи и съдържащо ДНК-мимотоп на 

патологичния антиген (автоантиген, алерген) и вариабилен сегмент, разпознаващ В-

клетъчен рецептор с  инхибираща активност.   

С помощта на химерни молекули, съдържащи имунодоминантния хистонов H1 

22-42 пептид, или  ДНК-имитиращия пептид DWEYSVWLSN,  свързани с 

моноклонално антитяло срещу миши  Fc {gamma} IIb рецептор, е постигнато 

селективно инхибиране на съответните авто-специфични В лимфоцити в MRL/lpr 

мишки, развиващи спонтанно автоимунен синдром, подобен на SLE.  Специфичността 

на ефекта е демонстрирана с редуцирането на броя на  ДНК-специфичните, но не и на 

специфичните за дифтериен токсоид плазмоцити. Интравенозното третиране на 

животните редуцира нивата на IgG автоантитела, албуминурията, размерите на 

лимфоидните органи и развитието на кожни прояви.  В друг вариант химерата 

обединява ДНК-мимотоп и мка, специфично за В-клетъчния инхибиращ рецептор CD35 

и специфичната му инхибираща активност е демонстрирана върху  ПМНК от пациенти 

със SLE  in vitro. 

  Селективната  супресия на патогенните автореактивни В-лимфоцити е 

принципно нов терапевтичен подход,  в сравнение с имуносупресиращия ефект на 

стандартната кортикостероидна терапия или неизбирателното елиминиране на В-

клетки с анти-CD20 мка.  

Описаните успешни  резултати са обединени с опита от имуномодулиращите 

ефекти на IVIG-препаратите:  демнострирано е, че   третирането на В Ly от MRL и 

здрави мишки in vitro и  in vivo  с  IVIg повишава експресията на инхибиращи  FcyIIB  

рецептори, което от двоя страна усилва ефектите на описаната по-горе хибридна 

молекула върху ДНК-специфичните В лимфоцити.   

Описаните терапевтични подходи са апробирани на хуманизиран миши модел: 

имунодефицитни SCID мишки, трансферирани с ПМНК от пациенти с лупус. 

Демонстрира се, че толерантността на хуманизираните SCID към нативна ДНК се 

възстановява след i.v. третиране с   химерата DWEYSVWLSN – анти CR1.   

Подходът се доразвива   на модел на алергично заболяване. Конструирани са 

химерни молекули, съдържащи епитопа Derp1 (съответно свързващ специфичните за 

алергена В-клетки) и фрагмент от мка срещу инхибиращия  CR1 (CD35). Derp1 е 

имунодоминантният  алерген на кърлежите в домашния прах  (Dermatophagoidеs  pter). 

Целта е потискане синтеза на Derp1 - специфични IgE и оттам – проявите на алергия. За 

конструирането на контролна химера са използвани ирелевантен пептид и мка. 

Установена е значима  in vitro инхибиция на пролиферацията и продукцията на 

специфични IgE след третиране на ПМНК от алергични пациенти с Dpt но не и с 

контролната химера.  N 27, 29, 30, 33, 36, 40, 124, 125, 126 
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3. Други имуномодулиращи препарати 

Осъществено е пилотно проучване на имуномодулиращите ефекти на българския 

прополис – продукт на медоносната пчела  A. mellifera с разнообразни фармакологични 

свойства и слабо  характеризиран имуномодулиращ ефект. Сравниени са ефектите на 

различни концентрации от  цял спиртен извлек от прополис или  негов синтетичен 

елемент (CAPE) върху преживяемостта и пролиферацията на човешки лимфоцитни 

субпопулации  in vitro. Установено е, че най-устойчиви са NK клетките; ниските 

концентрации стимулират пролиферацията и активността на В лимфоцитите и нямат 

ефект върху Т клетъчните субпопулации, докато високите дози индуцират  апоптоза. 

Тези резултати разкриват диференцирани  дозо-зависими ефекти на препарата  и 

необходимостта от по-нататъшни систематични проучвания, пред вид широкато му 

употреба. N39 

 

IV. МЕТОДОЛОГИЯ НА ФЛОУЦИТОМЕТРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  ЗА 

КЛИНИЧНИ ЦЕЛИ 

 

Част от публикациите са свързани с разработването и апробирането на методи за 

фенотипен и функционален анализ на лимфоцитните субпопулации посредством 

флоуцитометрия и други имунологични методи.  

 

1. Онкохематология 

Извършени са сравнителни изследвания върху флоуцитометрията и 

имунохистохимията като  диагностични подходи при NHL.  Сравнително са изследвани  

70 NHL и 14 контролни реактивни лимфни възли, подложени последователно на 

морфологичен  (цито- и хистологичен) анализ и имунофенотипизиране посредством 

ФЦМ.  Потвърдено е практическото значение на ФЦМ като бърз и възпроизводим 

количествен метод  за ранна диагностика на NHL, особено по отношение на В-

клетъчните пролифепрации.   Основен критерий при  В-НХЛ е установяването на 

моноклоналност, а при T-NHL - дискордантната експресия на пан-T маркери, докато 

съотношението  CD4/CD8 няма диагностична стойност. При Т-NHL морфологичичният 

анализ   остава неизбежно необходим Като  предимство на ФЦМ  при диагностиката на 

Т-NHL е изтъкнато  разграничаването на метастази  от анапластичен карцином и LCA 

NHL. Флоуцитометричният  ДНК анализ (плоидност и пролиферативен индекс на 48 

AL и 33 NHL) показва, че клиничните характеристики корелират с PI но не и с 

анеуплоидията. Друго предимство на многопараметърната ФЦМ е възможността за 

установяване  на  аберантно експресирани  маркери от левкозните клетки, които да се 

използват за откриване на редки събития в ранна фаза на заболяването или за 

проследяване н аминимална резидуална болест след приложена терапия. Изследвани са 

миелоидни маркери при остра  лимфоидна левкоза  и за пръв път в България са 

систематизирани  данни за честотата (37% ), диагностичното  и прогностичното им 

значение. №7, 55, 84, 88, 89,136, 138,140 

 

2. Функционална оценка на клетъчния имунитет  

Апробиран и въведен в диагностичната практикае флоуцитометричен метод за 

оценка на естествена NK-клетъчна цитотоксичност с помощта на   маркирани с 

мембранното цианиново багрило DiO клетки-мишени. Определени са оптимални 
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условия за маркиране в две тест системи: YTindi/K562 и Raji. ФЦМ резулататите 

корелират с колориметричния LDH-release метод  (r=0.85) и имат предимството на 

прецизен нерадиоактивен метод, приложим както при функционалното 

характеризиране на новополучени Мка, така и за клинични цели.  

За пръв път в диагностичната практика у нас са използвани синтезирани пептидни 

аналози на вирусни протеини (HIV Gag, Pol, Env; EBV BMLF, CMV pp65) за in vitro 

стимулация на Т лимфоцити и оценка на антиген специфичния отговор по 

вътреклетъчната цитокинова експресия на IFN   след пермеабилизиране и маркиране 

със специфично антитяло (ICS метод). Дължината на пептидите е подходяща за 

стимулиране както на CD8 така и на CD4 T клетки. Сравнена е различна 

продължителност на стимулация и като оптимални за диагностична лаборатория са 

подбрани условията на 16-18 часова стимулация (през нощта), с добавяне на Brefeldin 

като инхибитор на секрецията не по-късно от втория час, което позволява приемнае на 

проби до 14 ч. с обработка и даване на резултат в рамките на следващия работен ден.  

Специфичността и чувствителността на метода са оценени като много високи 

посредством сравнителни изследвания на пациенти с хронична EBV, CMV и 

нелекувана HIV инфекция с ICS и ELISA изследване за антиген-специфични IgG и IgM 

антитела. Предимството на метода е във възможността за едновременна фенотипна 

оценка на антиген-специфичните Т клетки – степента на матурация и диференциация и 

промените, настъпващи в условията на различен тип антигенно дразнене. Вирус-

специфичните пептиди са използвани за оценка на антиген-специфичния отговор при 

пациенти с различен ефект от с-АРТ, като е установено, че припациенти с липсващ 

ефект от терапията фенотипната структура на антиген-специфичния пул възпроизвежда 

приблизително тази на общия и се характеризира с преобладаване на терминално 

диференцирани CD57+CD27-CD28-  клонове. С помощта на ЕВV-специфичния пептид 

се установяват значимо повишени циркулиращи вирус-специфични CD8 T, които 

отличават ЕВV- свързания хепатит от хепатит с неимунна патогенезаз като NFALD. 

За целите на диагностичната практика са апробирани и използвани широк набор от 

фенотипни и функционални методи за комплексна оценка на неспецифичния и антиген-

специфичен клетъчен отговор, в т.ч. активация, пролиферативна и цитотоксична 

активност, експресия на функционални молекули – гранизми и ерфорин. Събрани и 

обработени са данни за изследваните параметри при здравата българска популация и са 

изработени  референтни граници за съответните показатели, в т.ч. - субпопулации на Т 

клетките, дефинирани с маркерите CD62L/CD45RA(RO). CCR7/CD45RA(RO), 

CD27/CD45RA, CD28/CD27/CD160. CD28/CD57, количествена експресия на  CD38 

АВС, вътреклетъчна експресия на IFN  от CD4 CD8 T след неспецифична стимулация с 

ФХА за 16-18 ч. Всички изследвани показатели са организирани в алгоритъм за 

диагностична оценка напациенти с вероятно имунно възпаление. № Д2 , 28, 56, 66, 72, 

79,  81а, 103, 109, 151, 153 

  Разработена, апробирана и въведена е система за междулабораторен външен 

качествен контрол на измерванията във флоуцитометрични лаборатории, като 

системата функционира за седма поредна година, като непресъснато се увеличава броят 

н аучастниците и се разширява номенклатурата на оценяваните показатели. Системата 

е част от националната система за оценка на качеството в имунологията, съгласно 

изискванията на действащия стандарт по клинична имунология. №72, 74, 170, 172. 


