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ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ  

на д-р Нели Стоянова Корсун, дмн 

доцент в Отдел Вирусология,  

Национален център по заразни и паразитни болести 
 

        Основните направления в научните трудове на доц. д-р Н.Корсун включват: 

проучвания на биологичните свойства на интерферона; проучване на репродукцията на 

HIV в клетъчни култури и изследване за анти-HIV активност на някои вещества; 

получаване на моноклонални антитела срещу вирусни патогени; проучвания на основни 

чревни и респираторни вируси.  

 

1. Проучвания на биологичните свойства на интерферона с помощта на 

специфични антитела 

 

        С помощта на хибридомната технология са получени хибридомни клетъчни клонове, 

продуциращи моноклонални антитела срещу човешкия α2 интерферон. Чрез 

хиперимунизация на зайци с високопречистени препарати на рекомбинантния α2 

интерферон са получени аналогични поликлонални антитела. Специфичните 

поликлонални и моноклонални антиинтерфероновите антитела са използвани при 

изследване на полифункционалността на молекулата на интерферона. Доказано е, че 

антивирусната, антипролиферативна и имуномодулираща активност на плазмидните 

интерферони α2, α3 и α F/D не се различават съществено от активността на природния 

левкоцитарен интерферон. Антиинтерфероновите антитела са използвани и при афинна 

хроматография с цел пречистване и концентриране на интерфероните.  

        Разработен е метод на изтощаване на антисерум, получен срещу рекомбинатния α2 

интерферон, с препарат на α3 интерферон и по този начин е получен практически 

моноспецифичен антисерум, не реагиращ с антигенните детерминанти на α3 интерферона. 

С помощта на изтощен антисерум е доказано присъствието на интерферон α3 (F) в 

препарат на аномалния рН лабилен α интерферон в серуми на болни със сарком на 

Капоши. Установено е, че α3 интерферонът съставлява значителна част от 

лимфобластоидните интерферони. [автореферат № 1; статии № 1, 2, 5] 

 

 

2. Проучване на репродукцията на HIV в клетъчни култури. Изследване за анти-

HIV активност на интерферона, на индуктори на интерферона и на някои 

имуномодулатори 

 

        Изследвано е съвместното действие на интерлевкин-2, стимулиращ пролиферацията на 

Т-лимфоцитите, със специфични поли- и моноклонални антиинтерферонови антитела. 

Установено е, че едновременното използване на тези препарати усилва 1,5 пъти 

експресията на вирус-специфични антигени в лимфобластоидната клетъчна линия Н9/ІІІВ, 

хронически инфектирана с HIV.  

 

        Доказан е инхибиращият ефект на рекомбинантния α2 интерферон (реаферон), както и 

на индукторите на интерферона poly (G) poly(C) и на двойноверижна РНК от дрожди 

(самостоятелно и с DEAE декстран) върху репликацията на HIV в клетъчната култура 

Н9/ІІІВ. Установени са оптималните концентрации на човешкия рекомбинантен α2 

интерферон, които инхибират репродукцията на HIV, без да оказват на клетките токсично 

и антипролиферативно действие. Изследвано е действието на имуномодулаторите thimarin 

и 5-а и 7-а фракция на thimosin върху клетъчни култури, хронически инфектирани с HIV. 
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Използваните имуномодулатори значително стимулират пролиферацията на 

инфектираните Т лимфоцити и потискат репродукцията на HIV. [статии № 3 и 4] 

 

3. Получаване на моноклонални антитела към някои важни вирусни патогени 

        С помощта на хибридомната технология са получени хибридомни клетъчни клонове, 

продуциращи моноклонални антитела срещу грипен вирус А(H3N2) (щам Ленинград),  

срещу повърхностния антиген (HBsAg) на вируса на хепатит В и срещу ротавируси. 

Доказани са възможностите за използване на тези антитела при разработване на 

диагностични тестове, основани на имуноензимния метод (ELISA). [статии № 22 и 23; 

участия № 119 и 120] 

 

4. Проучване на разпространението на ентеровирусите и на тяхното участие при 

възникване на редица клинично и епидемиологично важни заболявания – 

полиомиелит, остри вяли парализи, серозни менингити и енцефалити, 

миокардити и перикардити, гастроентерити и др. 

 
        Доказана е ролята на вносен див полиовирус 1 тип за възникване на епидемичен взрив 

от полиомиелит в България през 2001 г., при който три неимунизирани деца от ромски 

произход развиха парализи, а други две здрави деца също бяха инфектирани с див 

полиовирус І тип. Проведеното експресно серологично изследване на деца от ромското 

население на възраст 0-83 мес. в 6 региона на страната показа наличие на значителен 

процент незащитени деца в три от регионите. С цел идентифициране на циркулация на 

див полиовирус през 2001 г. са проведени вирусологични изследвания в 3 тура: през 

април-май са изследвани 117 фекални проби на деца на възраст 0-83 мес. от  

малцинствени  групи; през юни-септември – 257 фекални проби на деца на възраст 0-83 

мес., болни от серозен менингит; през август-септември – 155 фекални проби на деца на 

възраст 0-35 мес. от малцинствени  групи. Изолирани са общо 15 ваксинални и 80 

неполиомиелитни ентеровируса (НПЕВ). Не са доказани други случаи на инфекция, 

причинена от див полиовирус. Четирите български диви полиоизолата са секвенирани в 

CDC-Atlanta, при което е установено, че са генетически най-близки до индийски изолати 

от Uttar Pradesh от 2000 г., и че между тях съществуват минимални секвенционни 

различия, което потвърждава, че циркулацията на див полиовирус в България е била 

много кратковременна и ограничена. [автореферат № 2; статии № 6, 7, 8, 9, 43, 44, 88; 

монография № 109; участия № 126, 127, 132, 133] 
 

        Извършвани са постоянни вирусологични проучвания на случаи на остри вяли 

парализи с цел потвърждаване или отхвърляне на участието на полиовируси. През 

периода 1999-2010 г. са изследвани вирусологично общо 374 деца на възраст  под 15 год. с 

остри вяли парализи в България и Македония и 303 контактни лица. От тях са изолирани 

общо 27 полиовируса и 21 неполиомиелитни ентеровируса (НПЕВ). С изключение на 

двата случая на изолация на див полиовирус през 2001 г., всички останали изолирани 

полиовируси са ваксинални и имат връзка с приема на оралната полиоваксина. Не са 

доказани вируси–деривати на оралната полиоваксина (ВДПВ). Процентът на 

изолирваемост на НПЕВ и спектърът на изолираните НПЕВ са сходни с тези в други 

европейски страни. [автореферат № 2; статии № 9, 43, 44, 46, 47, 52, 78; участия № 126, 

127, 133, 134, 142] 

 

        Провеждани са постоянни вирусологични изследвания на пациенти <15 год. с пареза 

на лицевия нерв, които представляват допълнение към надзора на острите вяли парализи. 

Резултатите показват слабо участие на ентеровирусите в етиологията на лицевите парези в 
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детска възраст. Само при 3,2% от изследваните общо 1585 пациенти с тази диагноза са 

изолирани ентеровируси. Ниска изолирваемост (2,8%) на НПЕВ е установена и при случаи 

на остри гастроентерити и херпангина. [автореферат № 2; статия № 78] 

 

        Проучени са три случая на ваксино-асоцииран паралитичен полиомиелит (ВАПП) – 

два от контактен и един от рецепиентен тип, възникнали в рамките на два месеца през 

2006 г. в гр. Бургас. Извършени са подробни вирусологични, молекулярно-генетични и 

серологични изследвания на болните деца и на техните контактни. При 3-те деца с 

парализи е изолиран ваксинален полиовирус 3 тип, който по литературни данни най-често 

се свързва с развитието на ВАПП. И в 3-те полиоизолата е идентифицирана мутация в 

позиция 472 U>C на 5’ UTR, която се наблюдава в повечето случаи на ВАПП, причинени 

от полиовирус 3 тип, и се счита, че води до реверсия на невровирулентността. Значението 

на установените други мутации и на рекомбинацията в третия полиоизолат е спорно, тъй 

като подобни генетични промени се наблюдават при ваксинални полиовируси, изолирани 

от здрави деца. Анализирани са подробно факторите от страна на макроорганизма, имащи 

роля при възникване на тези състояния. Проучването на 3-те случая на ВАПП изигра 

решаваща роля за промяна на политиката на Министерството на здравеопазването по 

отношение на рутинните полиоимунизации – замяна на оралната полиоваксина с 

инактивирана полиоваксина с цел избягване на риска от възникване на ВАПП. 

[автореферат № 2; статии № 15, 51; монография № 109; участия № 138, 145] 

 

        Проучен е случай на продължителна екскреция на ваксинален полиовирус 2 тип при 

дете с тежък имунен дефицит, развило парализи и exitus letalis. Установени са няколко 

мутации/аминокиселинни промени в структурните капсидни протеини, указващи на 

продължителна репликация на този вирус в организма на детето. Проучването показва, че 

лица с имунен дефицит могат да бъдат хронически инфектирани с ваксинални 

полиовируси. В процеса на пролонгирана репликация тези вируси акумулират генетични 

промени, водещи до реверсия на невровирулентността. [автореферат № 2; статия № 42] 

       

     Изследван е имунният статус на населението в България по отношение на 

полиовирусите. Проведени са 3 основни проучвания: през 1996-1997 г., 1999-2001 г. и  

2008-2009 г., при които са изследвани 469, 114 и 576 серумни проби, съответно. 

Резултатите от първото проучване показват оптимални нива на серопозитивност спрямо 

полиовирусите при деца >1 год. При второто проучване, извършено в периода 

непосредствено преди епидемичния взрив от полиомиелит през 2001 г., са установени 

незадоволителни нива на протекция (<80%) спрямо полиовирусите в някои възрастови 

групи: спрямо полиовирус 1 тип - във възрастовата група 3-6 год., спрямо полиовирус 2 

тип – във възрастовата група 7-18 год. и спрямо полиовирус 3 тип - във възрастовите 

групи 3-6 год. и 7-18 год. Установен е и значителен процент (5-12%) напълно неимунни 

деца. В третото проучване резултатите са по-добри: установено е наличие на антитела 

спрямо полиовируси 1, 2 и 3 тип в 89,8% (95% CI: 87,00%-91,99%), 93,1% (95% CI: 

90,66%-94,88%) и 75,5% (95% CI: 71,84%-78,86%) от изследваните серумни проби. По 

отношение на полиовируси 1 и 2 тип всички възрастови групи имат оптимални нива на 

протекция. Установена е недостатъчна степен на защита спрямо полиовирус 3 тип при 

лицата на възраст 15-34 год. и 40-44 год. Във възрастовия диапазон 15-49 год. 

субоптимален е и процентът на напълно защитените лица. Доказана е необходимостта от 

поддържане на добър имунен статус на населението като основна гаранция, че няма да 

възникнат паралитични заболявания в случай на внос на диви полиовируси или ВДПВ от 

ендемични или реинфектирани страни. [автореферат № 2; статии № 31, 96; участие № 173] 
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        Провеждани са постоянни вирусологични проучвания на участието на ентеровирусите 

при случаи на невроинфекции (серозни менингити, енцефалити и др.) в България. С 

помощта на клетъчни култури са изследвани клинични материали както от пациенти със 

спорадичните случаи на заболявания, така и от епидемични взривове, каквито са 

регистрирани у нас през 2001 г. и 2004 г. Доказана е етиологичната роля на вирус ЕСНО30 

при голям епидемичен взрив от серозни менингити през 2001 г., и на ентеровируси 

ЕСНО4, 6, 14, 25 серотип и Коксаки В4 при взрив през 2004 г. При спорадични случаи на 

невроинфекции са изолирани множество ентеровируси от различни серотипове, като най-

значителна е честотата на Коксаки В вирусите и на някои ЕСНО вируси (30, 6, 4, 14 тип). 

[автореферат № 2; статии № 24, 27, 29, 30, 32, 35, 39, 46, 57, 76, 82, 83, 86, 90, 94;  участия 

№ 122, 125, 132, 133, 155, 160, 171] 

 

       За първи път у нас е проучено участието на ентеровирусите при случаи на 

невроинфекции с помощта на молекулярно-биологичния метод RT-PCR. Чрез този метод 

са проведени две проучвания – през 2006 г. и през 2008/ 2009 г., когато са изследвани 

ликворни проби от 62 и 110 пациенти с невроинфекции, съответно. Фекални и ликворни 

проби от същите пациенти са изследвани и чрез клетъчно култивиране, като са сравнени 

възможностите на двата метода. Ентеровирусна РНК е доказана в  24 (39%)  и в 60 (55%) 

от изследваните ликворните проби в първото и второто проучване, докато вирусните 

култури са позитивни при 13% и 5% от изследваните пациенти, съответно. Резултатите 

потвърждават безспорните предимства на метода RT-PCR в сравнение с клетъчното 

култивиране по отношение на по-висока чувствителност и бързина. Доказана е 

необходимостта от въвеждането в клиничната практика на рутинно изследване за 

ентеровируси чрез RT-PCR на ликвори от пациенти със серозни менингити и енцефалити 

с цел избягване на някои излишни диагностични и терапевтични процедури, съкращаване 

на престоя в болница и редуциране на медицинските разходи. Апробиран е диагностичен 

алгоритъм за доказване и типизиране на ентеровируси с помощта на молекулярни методи 

без извършване на клетъчно култивиране. [автореферат № 2; статии № 57, 86; монография 

№ 109; участия № 136, 144, 147, 155] 

 

        С цел проследяване циркулацията на ентеровирусите в България са извършвани 

постоянни вирусологични изследвания на пациенти със суспектни за ентеровирусна 

етиология заболявания с важно медицинско значение. През периода 1999-2010 г. са 

проучени вирусологично общо 6553 лица (пациенти и техни контактни), като от 500 лица 

са изолирани 514 ентеровирусни щама. Най-често ентеровируси са изолирани при 

пациенти с невроинфекции (серозни менингити и енцефалити) и остри вяли парализи; по-

рядко - при пациенти с гастроентерити и най-рядко – при пациенти с остри вирусни 

инфекции и парези на лицевия нерв. Изолирани са 92 полиовируса, от които 4 „диви”, и 

422 неполиомиелитни ентеровируса. Най-интензивна е циркулацията на Коксаки В 

вирусите, а сред ЕСНО вирусите - ЕСНО30 (101 изолата); ЕСНО6 (62 изолата), ЕСНО 14 

(34 изолата), ЕСНО4 (21 изолата), ЕСНО13 (18 изолата) и ЕСНО25 (15 изолата). 

Останалите доказани серотипове ЕСНО вируси (1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 

29, 31 и 33 тип) са открити при единични случаи на заболявания или при контактни лица. 

[автореферат № 2; статия № 46;  участия № 126, 132, 133] 

 

        С помощта на серологични методи - вирус-неутрализираща реакция в клетъчни 

култури (ВНР) е проучено участието на Коксаки В вирусите при възникване на 

заболявания на сърцето (миокардит, перикардит, дилатативна кардиомиопатия. Доказано е 

предимно участие на вирусите Коксаки В2 и В4. [статия № 25; участия № 121, 123] 
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        Проучено е участието на ентеровирусите при възникване на диабет І тип с помощта на 

молекулярно-биологични методи. Изследвани са серумни проби от 51 деца с тип І диабет, 

от които 36 – с новооткрит диабет и 15 – с по-голяма давност на заболяването (установен 

диабет), както и серумни проби от 18 здрави деца в качеството на контролна група. 

Изследването е извършено с помощта на два кита за RT-PCR. Доказано е наличие на 

ентеровирусна РНК в 13 (36%) серумни проби от групата на децата с новооткрит диабет и 

в 1 проба при децата с установен диабет (6,7%). Една серумна проба (5,6%) от 

контролната група на здравите деца е положителна в RT-PCR. Установена е 

статистичиски значима разлика (p<0,05) в доказването на ентеровирусна РНК между 

групата деца с новооткрит диабет и групата на здравите деца. Същите серумни проби са 

изследвани и чрез два серологични метода (ELISA за доказване на IgM антитела и ВНР) 

по отношение на Коксаки В вирусите, които най-често се свързват с развитието на диабет 

І тип. При тези серологични изследвания не е установена сигнификантна разлика в 

доказване на специфични антитела срещу Коксаки В вирусите между групата на децата с 

новооткрит диабет и контролната група. Това пилотно проучване показва възможностите 

на метода RT-PCR при изследване участието на ентеровирусите в патогенезата на 

автоимунния диабет. [автореферат № 2; статия № 84; монография № 109] 

 

5. Проучване на участието на норовирусите при епидемични и спорадични 

случаи на остри гастроентерити 
 

      За първи път в България са доказани норовируси и е установена тяхната роля при 

възникване на голям епидемичен взрив от гастроентерити в гр. Самоков през февруари 

2007 г., когато близо 1000 лица от различна възраст са потърсили лекарска помощ. 

Норовирусна РНК или норовирусен антиген са установени с помощта на методите RT-

PCR и ELISA в 37 (25%) от изследваните 147 фекални проби. [автореферат № 2; статии № 

11, 14; монография № 108; участия № 146, 156] 

 

      Проучена е етиологичната структура на вирусните гастроентерити сред 

хоспитализирани деца. През сезон 2006/2007 г. са изследвани 470 фекални проби 

едновременно спрямо основните вирусни ентеропатогени – ротавируси, норовируси, 

чревни аденовируси и астровируси. Изследването е извършено с помощта на специфични 

антиген-доказващи ELISA тестове. Ротавирусите от група А имат водещата роля (29% от 

случаите), а норовирусите заемат второ място (12% от случаите). При проучване през 

2009г. норовирусна РНК е доказана във фекалните проби на 23% от изследваните 110 

хоспитализирани по повод на гастроентерит деца. Проведените проучвания показват 

важната роля на норовирусите в инфекциозната чревна патология в нашата страна и 

потвърждават необходимостта от създаване на система за надзор на тези широко 

разпространени инфекции. [автореферат № 2; статии № 14, 66, 70; монография № 108; 

участия  № 153, 158, 161, 182] 

 

      Извършеното в ISS-Рим секвениране на 12 положителни за норовируси проби, събрани 

по време на взрива в Самоков, показва, че те се отнасят към генетичен вариант GII.4 

(2006b), който през този сезон има висока активност в редица страни по света. При 

секвениране на 17 положителни за норовируси проби, събрани в различни региони при 

спорадични случаи на заболявания, са доказани няколко генотипа и варианта норовируси 

от геногрупа GII: GII.4(2006b) (71%), GII.4(2006а) (12%) и единични случаи от GII.3, 

GII.20 и GII.Karachi. Не са доказани норовируси от геногрупа GI. Пет норовирусни 

секвенции са депозирани в геномната банка. [автореферат № 2; статия № 14; монография 

№ 108] 
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      Проучено е участието на норовирусите при възникване на 4 нозокомиални взрива от 

остри гастроентерити в две вътрешни отделения на УМБАЛ „Св.Анна”, София през 2008 

г. Общо при четирите взрива симптоми на гастроентерит развиват 68 индивиди, като при 

42 от заболелите и 5 контактни са взети и изследвани фекални проби по отношение на 

норовируси. Норовирусна РНК е доказана при 20 лежащо болни и при една медицинска 

сестра, развили симптоми на гастроентерит, и при един контактен. Средната възраст на 

лицата с доказана норовирусна инфекция е 64 год. (диапазон 42-84 год.). При отделните 

взривове процентът на откриване на норовирусна РНК е 50%, (5/10), 50% (2/4), 47% (7/15) 

и 44% (8/18), съответно. При четвъртия взрив е доказана етиологичната роля на 

норовирусите от геногрупа GII, които през последните 15 год. имат най-широко 

разпространение по света. Клиничното протичане е типично за норовирусния 

гастроентерит, като не са констатирани тежки или протрахирани форми, каквито често се 

наблюдават при лица в напреднала възраст.  [автореферат № 2; статия № 79; участие № 

185] 

 

6. Проучване на разпространението на ротавирусите в България и 

характеризиране на циркулиращите ротавирусни щамове 

 

      Проучено е разпространението на ротавирусите в България през периода 2005-2010 г. 

Извършеното тестване за ротавируси на 4640 фекални проби на хоспитализирани с остър 

гастроентерит пациенти от 18 региона на страната показва висок относителен дял на 

ротавирусните гастроентерити – средно 34,5% (диапазон 26,5%-44%). Анализирани са 

различни вирусологични, епидемиологични и клинични аспекти на ротавирусните 

инфекции у нас. Установено е най-силно засягане на възрастовата група 12-23 мес., по-

голяма честота при лицата от мъжки пол, широко разпространение на ротавирусните 

инфекции в повечето проучени региони на страната, най-интензивна циркулация на 

ротавирусите през зимата и пролетта, но вероятност да причиняват взривове и през 

топлите месеци на годината, годишни флуктуации в спектъра и разпределението на 

циркулиращите ротавирусни щамове и на доминиращия тип. Средната възраст на 

пациентите ≤60 мес, които са инфектирани с ротавируси, е 17,85 ± 12,18 мес. Това 

показва, че у нас, подобно на други развити страни с умерен климат, първата, най-тежко 

протичаща ротавирусна инфекция, често налагаща болнично лечение, възниква през 

втората година от живота на детето. [автореферат № 2; статии № 10, 12, 13, 16, 18, 50, 54, 

56, 58, 62, 63, 64, 65, 69, 76, 87, 89; монография № 108; участия № 130, 131, 137, 139, 140, 

141, 143, 148, 149, 150, 153, 154, 160, 162, 163,  164, 165, 166, 170, 174, 175, 176, 179, 183, 

184] 

 

      Извършено е мащабно характеризиране на циркулиращите ротавирусни щамове с 

помощта на молекулярно-биологични методи (RT-PCR). Сред доказаните общо 1603 

ротавирусни щама най-широко разпространение имат щамове със специфичност G2Р[4] 

(28,6%), G9Р[8] (23%), G1Р[8] (22,9%) и G4Р[8] (22,5%), които са епидемиологично най-

значими в глобален мащаб, а в развитите страни в Европа, Северна Америка и Австралия 

съставляват над 90% от всички циркулиращи ротавирусни щамове. Петият глобално 

разпространен тип G3Р[8] у нас има много ограничено значение. Идентифициран е малък 

брой необичайни ротавирусни типове и смесени инфекции. Щамовото характеризиране, 

извършено с най-съвременни молекулярни методи, показва, че циркулиращите у нас 

ротавируси са предимно от типове, спрямо които лицензираните в Европейския съюз 

ваксини са с доказано висока ефективност. [автореферат № 2; статии № 10, 16, 17, 18, 19, 

20, 53, 61, 62, 65, 89, 92, 93; монография № 108; участия № 129, 135, 139, 141, 143, 148, 

151, 154, 157, 162, 163, 166, 168, 174, 183] 
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      Извършен е секвенционен и филогенетичен анализ на 35 секвенции от доказани у нас 

ротавирусни щамове, представители на глобално най-разпространените типове (G1, G3, 

G4 и G9; Р[4] и Р[8]), а също така и на някои редки типове (G5, G6, G8 и G12; Р[6], Р[9] и 

Р[14]). Установена е генетична близост на българските щамове със съвременни щамове, 

разпространени в други близки или по-далечни страни. Идентифицирани са единични 

секвенции с животински произход. Извършена е детайлна интратипова класификация на 

българските ротавирусни щамове и е определена тяхната принадлежност към отделни 

линии и сублинии в рамките на генотипа. Установено е, че секвенциите на доказаните у 

нас в различни години ротавируси от типовете G3, G8, G9, P[9] и P[14] принадлежат към 

едни и същи генетични линии. За разлика от тях секвенциите на щамове от типове G1, G4, 

P[6] и P[8] се отнасят към различни линии и сублинии, което говори за техния различен 

произход или за еволюционни промени. Доказаните у нас ротавирусни щамове от типове 

G1, G3, G4 и P[8] се отнасят към различни линии или сублинии в сравнение с 

ваксиналните щамове, влизащи в състава на двете лицензирани ваксини. [автореферат № 

2; статии № 19, 92] 

 

      Извършен е сравнителен анализ на аминокиселините в областта на антигенните 

участъци на повърхностния протеин VP7 на български ротавирусни щамове и на щамове, 

доказани в други страни. База за сравняване са аминокиселинните секвенции на 

референтните за отделните типове ротавирусни щамове. Установено е сходство с известен 

брой секвенционни различия между българските ротавирусни щамове със специфичност 

G1, G3, G4, G8, G9 и други циркулиращи по света щамове. Някои от установените 

аминокиселинни замени са типични за ротавирусите от дадената генетична 

линия/сублиния, други са специфични само за българските щамове.  [автореферат № 2; 

статия № 92] 

 

      Сравнени са аминокиселинните секвенции в областта на антигенните региони на 

повърхностните протеини VP7 и VP4 на български ротавирусни щамове и на 

аналогичните щамове от ваксините RotaTeq и Rotarix. При българските ротавирусни 

щамове от типове G1, G2, G3, G4 и P[8] е установен различен брой (2-7) замени на 

аминокиселини в някои от антигенните региони на протеините VP7 и VP4 в сравнение с 

ваксиналните щамове.  [автореферат № 2; статия № 92] 

 

7. Проучване на разпространението на грипните вируси и на респираторно-

синцитиалния вирус в България 

 

      Проучено е разпространението на грипни вируси от различни типове и субтипове през 

епидемичните сезони 2010/2011 г. и 2011/2012 г. у нас. Установена е ко-циркулация на 

пандемичния грипен вирус A(H1N1)2009 и на вируси тип В през сезон 2010/2011 г. и  

доминиращо разпространение на вируси от подтип A(H3N2) през сезон 2011/2012 г. 

Анализирана е динамиката в доказването на грипни вируси, епидемиологичните и 

клинични особености на грипните епидемии през тези два сезона. [статии № 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 107; участия № 177, 181, 186, 187, 188] 

 

      Проучени са антигенните и биологични характеристики на грипните вируси, 

циркулиращи в България през сезони 2010/2011 г. и 2011/2012 г. Изолираните в кокоши 

ембриони през сезон 2010/2011 г. 10 вируса от подтип А(H1N1)pdm09 и 1 – от тип В са 

антигенно сходни със съответните вируси, включени в състава на препоръчаната през този 

сезон тривалентна инактивирана ваксина. За разлика от тях изолатите от подтип A(H3N2) 

в клетъчната култура MDCK-SIAT от сезон 2011/2012 г. са антигенно отдалечени от 
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ваксиналния вирус A/Perth/07/2009. Установени са редица различия в биологичните 

характеристики на грипните вируси, циркулиращи у нас през указаните два сезона. 

Пандемичният вирус А(H1N1)2009 и вирусите тип В, доказани у нас през 2010/2011 г., се 

култивират сравнително добре в кокоши ембриони и аглутинират кокоши еритроцити. 

Циркулиращите през сезон 2011/2012 г. вируси от субтип А(H3N2) не могат да се 

култивират в кокоши ембриони и в конвенционалната клетъчна линия MDCK. Изолацията 

им е възможна само в модифицираната клетъчната линия MDCK-SIAT. Тези вируси не 

аглутинират кокоши еритроцити, а само еритроцити от морско свинче.  [статия № 107; 

участия № 186, 188] 

      Извършен е секвенционен и филогенетичен анализ на гените на хемаглутинина и 

невраминидазата на два български изолата на пандемичния грипен вирус А(H1N1)2009  от 

2011 г. Установено е наличие на 9 промени в аминокиселините на хемаглутинина и 4 – на 

невраминидазата в сравнение с ваксиналния вирус A/California/7/2009. Въз основа на 

промените D97N и S185T изолат 112 се отнася към 6-та генетична група (с представителен 

щам A/St.Petersburg/27/2011), а въз основа на замените D97N, S143G, S185T и А197Т 

изолат 064 се отнася към 7-а генетична група (с представителен щам 

A/St.Petersburg/100/2011). В гена на невраминидазата не е установена мутация в позиция 

275, отговорна за резистентност към невраминидазни инхибитори. Определена е 

чувствителността на 6 български изолата на пандемичния вирус към невраминидазни 

инхибитори с помощта на фенотипен метод с флуоресцентния субстрат MUNANA. 

[статия № 107; участия № 186, 188] 

 

      Проучено е участието на респираторно-синцитиалния вирус (РСВ) при случаи на 

бронхиолит и пневмония сред хоспитализирани деца на възраст под 1 год. в 4 региона на 

страната през сезон 2010/2011 г. Изследването е извършено с метода Real Time RT-PCR. 

От 108 изследвани пациенти с бронхиолит и 51 – с пневмония, 43 (39,8%) и 20 (39,2%), 

съответно, са позитивни за РСВ. Средната възраст на инфектираните с РСВ деца е 4,0 ± 

2,9 мес. По време на проучването инфекциите с РСВ са най-чести през декември 2010 г. с 

пик през 48 седм./2010 г. 67% от децата с доказана РСВ инфекция са получавали 

антибиотици. [статия № 106, участие № 177] 


