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Дисертационният труд съдържа 351 стр., 80 таблици и 51 фигури. Библиографската 

справка включва 555 литературни източника (15 на кирилица и 540 на латиница) 

 

 

Експерименталната работа е извършена в Националната референтна лаборатория  по 

ентеровируси, отдел Вирусология,  Национален център по заразни и паразитни болести 

(НЦЗПБ), София. 

 

 

 

 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от разширен съвет на Отдел 

Вирусология към Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), 

проведен на 15.12.2011г. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
          Острите чревни инфекции (ОЧИ) представляват актуален здравен проблем във 

всички страни поради свързаната с тях висока заболяемост, предимно засягане на 

детската възраст, значителна честота на тежките клинични форми, възможност за 

възникване на епидемични и нозокомиални взривове, високите медицински и социални 

разходи. Сред причинителите на ОЧИ в детска възраст вирусите имат водеща роля - те 

са отговорни за над 70% от случаите в развитите страни. Чревните вируси предизвикват 

различна по характер и тежест клинична симптоматика: от диария и повръщане до 

менингит, енцефалит, парализа, миокардит, перикардит, хепатит. С термина чревни 

вируси се обединяват представители на различни вирусни семейства, с различна 

организация на капсида и генома, но притежаващи няколко общи характеристики: 

размножават се в интестиналния тракт; излъчват се във висока концентрация чрез 

фекалните материи; притежават висока устойчивост във външната среда; заразяването 

се извършва предимно чрез фекално-орален механизъм; разпространени са 

повсеместно. 

     Поради важната роля на вирусите в инфекциозната чревна патология, обект на 

проучванията, залегнали в настоящия труд, са три основни групи чревни вируси, 

широко разпространени в целия свят и причиняващи клинично и епидемиологично 

значими заболявания, а именно ентеровируси, норовируси и ротавируси. Анализът на 

различни вирусологични, молекулярно-генетични и епидемиологични аспекти на тези 

инфекции е от важно значение за медицинската наука и практика в нашата страна. 

     Ентеровирусите (представители на сем. Picornaviridae) са едни от най-

разпространените вирусни патогени при човека, причиняващи значителна заболяемост 

с широк спектър клинични прояви. Полиомиелитът - една от най-тежките форми на 

ентеровирусна инфекция, е съпътствал историята на човечеството от древността до 

наши дни, предизвиквайки тежка инвалидизация и смърт у заболелите от 

паралитичните форми. Вирусната етиология на полиомиелита е доказана за първи път 

през 1908г. и оттогава полиовирусът е проучван изключително интензивно. През 

средата на ХХ век са разработени два типа ефективни полиоваксини - инактивирана 

(ИПВ) и жива, орална (ОПВ). Благодарение на тяхното широко използване е постигната 

99% редукция на случаите на полиомиелит в света. Въпреки огромната „заслуга” на 

ОПВ в борбата с полиомиелита, нейното използване крие редица неприемливи рискове: 

случаи на ваксино-асоцииран паралитичен полиомиелит (ВАПП), хронично излъчване 

на генетично променени ваксинални полиовируси от лица с имунен дефицит, взривове 

от полиомиелит, дължащи се на т.н. ваксино-дериватни полиовируси. През 1988г. 

Генералната асамблея на Световната здравна организация (СЗО) издигна инициатива за 

ерадикация на полиомиелита, която се очертава да бъде втората инфекция след 

вариолата, изкоренена в глобален мащаб. Въпреки все по-стесняващия се ареал на 

разпространение на диви полиовируси по света, опасността от техния внос в 

свободните от полиомиелит страни продължава да бъде висока. Поради това трябва да 

продължат да функционират вирусологичният и епидемиологичен надзор на острите 

вяли парализи, имащи за цел бързо идентифициране на вирулентни полиовируси - диви 

или генетично променени ваксинални, както и някои неполиомиелитни ентеровируси с 

невропатогенен потенциал.  

     Откриването на неполиомиелитните ентеровируси започва от средата на ХХ век, 

като до сега са идентифицирани над 110 типа, много от които могат да предизвикват 

редица тежки, дори фатални заболявания на централната нервна система (ЦНС), 

сърцето, панкреаса, черния дроб и др. Ентеровирусите са едни от най-непредсказуемите 

възбудители на заболявания при човека, тъй като всеки един от тях може да предизвика 

различни клинични симптоми и обратно – определен симптом може да бъде причинен 
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от различни серотипове ентеровируси. През последните години се получиха данни за 

етиологична роля или участие на ентеровирусите в патогенезата на редица клинични 

състояния, за които преди това не се предполагаше вирусна генеза – дилатативна 

кардиомиопатия, инфаркт на миокарда, тип І диабет, амиотрофична латерална 

склероза, синдром на хроничната умора и др. С въвеждането на все по-чувствителни 

молекулярно-генетични методи вероятно ще се разшири кръгът от заболявания, 

етиологично свързани с ентеровирусите, а също ще продължи откриването на нови 

типове ентеровируси с непознати характеристики. 

     Ефективният надзор на ентеровирусните инфекции включва доказване на 

ентеровируси в клинични материали и проби от околната среда, установяване на 

етиопатогенетична връзка с определени клинични синдроми, проследяване на 

промените в циркулиращите щамове, идентифициране на секвенционни вариации в 

известните серотипове. Настоящето проучване дава информация за разпространението 

на полиомиелитните и неполиомиелитни ентеровируси в България през период от 12 

години (1999-2010г.) с анализ на етиологичните и епидемиологични параметри на 

някои клинично важни заболявания, причинени от ентеровируси (остра вяла парализа, 

серозен менингит, енцефалит, диабет І тип, остър гастроентерит).  

     Сред етиологичните агенти на остър гастроентерит първостепенна роля имат  

норовирусите и ротавирусите. Норовирусите (представители на сем.Caliciviridae) са 

най-честите причинители на взривове от остри гастроентерити със засягане на всички 

възрастови групи. Прототипният вирус Norwalk е открит през 1972г. чрез електронна 

микроскопия и е първият вирус, за който се доказва, че причинява гастроентерит при 

хора. Поради невъзможността да бъдат култивирани в лабораторни модели и липсата 

на достъпни диагностични тестове, норовирусите и предизвикваните от тях инфекции 

дълго време не са били задълбочено проучвани. С разработването на рекомбинантната 

технология и на метода RT-PCR станаха налични редица бързи високочувствителни 

диагностични тестове, което интензифицира изучаването на норовирусните инфекции. 

Натрупана е вече значителна информация, касаеща структурата и репликационния 

цикъл на норовирусите, епидемиологията и патогенезата на инфекциите, правят се 

опити за разработване на ваксини. Установи се, че през последните 20 години 

норовирусите имат безпрецедентно широко разпространение по света, причинявайки 

голям брой епидемични взривове във всички континенти. Човечеството е преживяло 4 

пандемии от норовирусни гастроентерити: през 1995-1996г., 2002-2003г., 2004-2005г. и 

2006-2007г., които са причинени от различни варианти на един генетичен тип (GII.4). 

Епидемиологията на норовирусните инфекции е огледално отражение на тази при 

грипните инфекции. Новите антигенни варианти на грипните тип А вируси и на 

норовирусите от тип GII.4 се появяват на всеки 2-3 год. и са свързани с големи 

епидемии. За тези вируси е характерна т.н. епохална еволюция, при която се редуват 

периоди на “застой”, дефинирани с липсата на различия във фенотипа на 

циркулиращите щамове, и периоди на “взривове” в еволюцията, през които се появява 

нов фенотип.  

     Проведените през последните години в различни страни проучвания с помощта на 

метода RT-PCR показват, че норовирусите се доказват при 5-36% (средно 12%) от 

придобитите в обществото случаи на остра диария и при 5-31% (средно 11%) от 

тежките диарийни случаи, изискващи посещение в спешен център или хоспитализация. 

Епидемиологични данни от различни страни демонстрират също, че норовирусите 

причиняват от 73% до 95% от небактериалните и около 50% от всички взривове от 

гастроентерити по света. Те са чести причинители и на нозокомиално придобити 

диарии. Голямото генетично разнообразие на норовирусите, липсата на продължителен 

и напрегнат имунитет, ниската инфектираща доза, продължителното излъчване и 



 

 

7 

стабилността им в околната среда са основните фактори, улесняващи тяхното 

разпространение по време на епидемични взривове. 

     Ротавирусите (представители на сем.Reoviridae) са водещи причинители на тежки, 

дехидратиращи гастроентерити при деца на възраст под 5 год. в целия свят. Те 

предизвикват ежегодно 114 млн диарийни епизода, 24 млн амбулаторни лекарски 

прегледа и 2,4 млн хоспитализации в целия свят. Според данни от 2008г. ротавирусите 

са причина за 453 000 смъртни случая при деца < 5 год. или за 5% от всички смъртни 

случаи в тази възрастова група. Заболяемостта от ротавирусен гастроентерит е висока 

както в развиващите се, така и в развитите  страни; общо ротавирусите са отговорни за 

39% (диапазон 29-45%) от случаите на тежки гастроентерити, изискващи болнично 

лечение по света. 

     Човешките ротавируси са открити с помощта на електронен микроскоп през 1973г. и 

от тогава са проучвани изключително интензивно. Тези вируси имат уникален строеж 

на капсида и генома, състоящ се от 11 сегмента двойно-верижна РНК, което създава 

отлична възможност за реасортация (обмяна на гени) по време на смесена инфекция на 

клетки. Реасортацията (антигенен шифт) и точковите мутации (антигенен дрейф) са 

основните двигатели в еволюцията на тези вируси, генериращи огромно многообразие 

сред циркулиращите по света ротавируси. Поради възможността за реасортация между 

човешки и животински ротавируси и дори пряко заразяване на човек с животински 

ротавируси, еволюцията на човешките ротавируси е тясно свързана с тази на 

животинските ротавируси.  

     Традиционната класификация на ротавирусите се основава на специфичността на 

повърхностните протеини VP7 и VP4, като подобно на грипните вируси е въведена 

бинарна номенклатура на ротавирусните щамове – по G (VP7) и P (VP4) тип. Рутинното 

изследване за ротавируси, особено сред хоспитализирани деца, и генотиповото 

характеризиране на циркулиращите щамове дават ценна информация, касаеща бремето 

и епидемиологията на ротавирусната инфекция във всяка страна, биоразнообразието на 

ротавирусите, като тази информация е от принципна важност при разработване на 

система за надзор на ротавирусните инфекции. Поради голямата клинична и 

епидемиологична важност на ротавирусните инфекции в повечето региони на света са 

създадени национални и регионални системи за надзор. Освен това скоро след 

откриването на човешките ротавируси започват опити за разработване на специфични 

ваксини, имащи за цел предпазване от тежки и умерено тежки ротавирусни 

гастроентерити, редуциране на заболяемостта и свързаните с нея големи медицински и 

общи разходи, а в развиващите се срани – предпазване от смъртен изход. От 2005г. е в 

ход процес на лицензиране в различни страни на две ротавирусни ваксини -  Rotarix 

(GlaxoSmithKline) и RotaTeq (Merck-MSD), които преминаха широкомащабни 

клинични проучвания и вече са част от националните имунизационни програми на 27 

страни по света. Ротавирусните ваксини включват ротавирусни щамове с определена 

специфичност. Продължителното масово използване на тези живи ваксини би могло да 

доведе до промяна в естествената циркулация на ротавирусите, до поява на нови 

генетични типове и варианти, спрямо които ротавирусните ваксини не са достатъчно 

ефективни. Поради това постоянният вирусологичен надзор на циркулиращите 

ротавирусни щамове е важен както преди въвеждане на ротавирусна ваксинация, така и 

при оценяване на краткосрочните и дългосрочни ефекти на ваксините върху 

ротавирусната екология и епидемиология. 

     Поради важното клинично и епидемиологично значение на инфекциите, причинени 

от ентеровируси, норовируси и ротавируси, те са обект на интензивни изследвания в 

повечето страни по света, без което е немислимо постигане на ерадикация или контрол 

на тези инфекции. У нас проучванията на ентеровирусите са извършвани в 



 

 

8 

продължение на десетилетия чрез изолация на вирусите в клетъчни култури. До 

настоящето изследване не беше проучена ролята на ентеровирусите при редица 

клинично и социално значими заболявания (невроинфекции, тип І диабет и др.) с 

помощта на молекулярно-биологични методи, които са значително по-чувствителни от 

клетъчно-културелните и дават по-пълна информация за разпространението на тези 

вируси и за техните генетични особености. През периода 1995-2005г. у нас липсваха 

данни за разпространението на ротавирусите, като предишните проучвания на 

Д.Димитров и кол. бяха извършвани чрез използване на недостатъчно чувствителни 

методи за доказване. Не бе извършвано характеризиране на циркулиращите 

ротавирусни щамове съгласно съвременната бинарна номенклатура, не бе провеждан 

детайлен генетичен и антигенен анализ на доказаните ротавирусни щамове. Относно 

норовирусите у нас не бяха извършвани никакви проучвания. Липсваха каквито и да е 

било данни за тяхното разпространение и роля в етиологията на острите 

гастроентерити. В настоящия труд ние си поставихме задача да проучим 

разпространението на тези основни групи чревни вируси у нас с помощта на 

съвременни методи на доказване, да изясним тяхната роля при някои значими 

клинични синдроми, да извършим анализ на вирусологичните, молекулярно-

генетичните и епидемиологични характеристики на инфекциите. 

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 
     ЦЕЛ на настоящата работа бе да се проучи разпространението на ентеровирусите, 

норовирусите и ротавирусите в България; тяхното участие при възникването на някои 

клинично значими синдроми; да се представят насоки за оптимизиране на 

диагностиката им. 

       За осъществяването на тази цел си поставихме следните задачи: 

1. Да се проучи участието на полиомиелитните и неполиомиелитни ентеровируси при 

възникване на взривове от полиомиелит, ваксино-асоцииран паралитичен 

полиомиелит, остри вяли парализи и парези на лицевия нерв при деца <15 год., 

серозни менингити и енцефалити, гастроентерити и тип І диабет в България. 

2. Да се проследи циркулацията на ентеровирусите в България през периода 1999-

2010г. 

3. Да се определи имунния статус на населението в България по отношение на 

полиомиелита през периода 1996-2010г.  

4. Да се оптимизира и въведе алгоритъм за бързо доказване и типизиране на 

ентеровирусите в клинични материали с помощта на молекулярно-биологични 

методи. 

5. Да се проучи разпространението на норовирусите в България и се изясни тяхното 

участие при възникване на епидемични взривове, нозокомиални инфекции и 

спорадични случаи от остри гастроентерити.  

6. Да се оцени етиологичната значимост на ротавирусите и норовирусите в 

структурата на острите гастроентерити сред хоспитализирани деца у нас. 

7. Да се проучи разпространението на ротавирусите в България, генетичното 

разнообразие на циркулиращите ротавируси и динамиката в циркулацията на 

отделните генотипове. 

8. Да се извърши секвенционен и филогенетичен анализ на гените на повърхностните 

протеини VP7 и VP4 на циркулиращи у нас ротавирусни щамове.  

9. Да се извърши сравнителен анализ на аминокиселинните секвенции в областта на 

антигенните региони на циркулиращи у нас ротавирусни щамове с референтни и 
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представителни за отделните линии/сублинии щамове и с аналогичните щамове от 

двете лицинзирани ваксини RotaTeq и Rotarix. 

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
МАТЕРИАЛИ 

Пациенти 

     Изследвани са клинични проби от общо 12 683 пациенти и здрави лица, събирани 

през периода 1999-2010г. в различни региони на страната.  

Клинични проби 
     С цел изолация на ентеровируси са изследвани общо 12 499 клинични материала 

(фекални проби, носогърлени смивове, ликвори, трупни материали) от 6553 лица на 

различна възраст, заболели през периода 1999-2010г., и техни контактни. В 

проучването са включени 224 фекални проби от пациенти на възраст под 15 год. с 

остри вяли парализи и техни контактни от Република Македония. Общо 177 проби 

ликвор са изследвани и с цел откриване на ентеровирусна РНК. Серологични 

изследвания за определяне титъра на специфични антитела срещу полиовируси и др. 

ентеровируси са извършени на 1264 серумни проби. С цел проучване 

етиопатогенетичната роля на ентеровирусите при деца с тип І диабет са изследвани 51 

серумни проби от болни и 18 – от здрави деца. 

     За доказване на норовируси са изледвани 775 фекални проби от пациенти на 

различна възраст, заболели от остър гастроентерит през периода 2007-2010г.  

     За установяване на ротавирусна етиология на заболяването са тествани общо 4640 

фекални проби от пациенти, развили остър гастроентерит през периода 2005-2009г. 

Основната група изследвани пациенти са деца на възраст 0-5 год.  

Клетъчни  линии 

     За изолация на ентеровируси са използвани чувствителните към тях клетъчни линии 

от човешки и маймунски произход: RD, А549, GMK, Нер-2. Използвана е и 

селективната клетъчна линия L20B от кожно-мускулна тъкан на трансгенни мишки, 

експресиращи полиовирусен рецептор CD155 – тя поддържа репликацията на 

полиовирусите. 

Референтни вируси 

     Референтни ваксинални полиовируси 1, 2 и 3 тип са получавани от Регионалната 

референтна лаборатория (РРЛ) на СЗО в ISS, Рим, Италия. Те са изпозвани при 

проучване на имунния статус на населението спрямо полиовирусите и при  

контролиране чувствителността на клетъчните линии. 

Антисеруми 

     При изпълнение на вирус-неутрализиращата реакция (ВНР) са използвани 

антисерумни пулове, получени от National Institute for Public Health and the Environment 

(RIVM), Bilthoven, Холандия и пулове на Lim-Benesh-Melnick (LBM), получени от Staat 

Institute, Дания. За изчисляване титъра на антиполиовирусните антитела в 

международни единици (МЕ) е използван референтен антиполиовирусен серум, 

получен от National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC), Лондон. 

 

МЕТОДИ 

     За изпълнение на посочените задачи е използван комплекс от вирусологични, 

серологични и молекулярно-генетични методи: 

1. Изолация на ентеровируси на чувствителни клетъчни култури; 

2. Идентификация на ентеровирусни изолати с помощта на ВНР в клетъчни 

култури; 

http://www.hpa.org.uk/AboutTheHPA/WhoWeAre/NationalInstituteForBiologicalStandardsAndControl/
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3. Определяне титъра на специфични антитела срещу полиовируси и други 

ентеровируси в серуми на пациенти и здрави лица чрез ВНР в клетъчни култури. 

Изразяване на титъра на антиполиовирусните антитела в МЕ; 

Методите на изолация и идентификация на ентеровируси и серологичният вариант 

на ВНР са изпълнявани съгласно указанията на СЗО [Polio Laboratory Manual, 2004]. 

4. Откриване на IgM антитела срещу Коксаки вирусите в серуми от пациенти 

чрез метода ELISA; 

5. Доказване на ротавирусни и норовирусни антигени във фекални проби чрез 

латекс-аглутинационни и имунно-хроматографски методи; 

6. Доказване на ротавирусни и норовирусни антигени във фекални проби чрез 

метода ELISA; 

7. Откриване на ентеровирусна РНК чрез метода RT-PCR – използван е 

диагностичен кит, а също едностъпков и двустъпков in house методи с  

панентеровирусни праймери, разработени от CDC-Atlanta, САЩ; 

8. Откриване на ротавирусна РНК чрез метода RT-PCR - използван е 

диагностичен кит, а също едностъпков и двустъпков in house методи с праймери, 

специфични за гена VP6; 

9. Генотипиране на ротавирусни щамове чрез мултиплекс RT-PCR – 

използвани са едностъпков и двустъпков in house мултиплекс методи с праймери, 

специфични за генотиповете G1, G2, G3, G4, G8, G9, G10, G12; P[4], P[6], P[8], P[9], 

P[10], P[11]. Следван е протокол на Health Protection Agency, Лондон. 

10.  Доказване и типиране на норовирусна РНК чрез метода RT-PCR - 

използвани са едностъпков и двустъпков in house методи с различни комплекти 

праймери; 

11. Секвенционен и филогенетичен анализ на ентеровирусни и ротавирусни 

щамове; 

12. Статистически методи на анализ. 
 

РЕЗУЛТАТИ  

Проучване на циркулацията на полиомиелитните и 

неполиомиелитните ентеровируси в България през периода  

1999-2010г. 
Проучване ролята на див полиовирус при възникване на епидемичен взрив от 

полиомиелит в България 

През пролетта на 2001г. на фона на 10 годишно епидемиологично благополучие у 

нас възникна малък епидемичен взрив от полиомиелит, дължащ се на внос на див 

полиовирус 1 тип от Индия. Своевременното идентифициране на вируса-причинител на 

взрива при две болни и две здрави деца и ефективно проведените противоепидемични 

мероприятия, в т.ч. два тура на масови имунизации с орална полиоваксина, ограничиха 

размерите на взрива и доведоха до неговото бързо ликвидиране. Трите деца, развили 

клиника на паралитичен полиомиелит, бяха от ромски произход, неимунизирани, на 

възраст 13 мес., 2 год. 3 мес. и 6 мес. При първите две деца беше изолиран див 

полиовирус 1 тип, а при третото дете - ваксинален полиовирус 3 тип, тъй като детето е 

било имунизирано по време на инкубационния период на полиоинфекцията. При 

контактно здраво дете на възраст 3 год. също бе изолиран див полиовирус 1 тип. 

Проведеното в началото на взрива експресно серологично изследване на 81 деца на 

възраст 0-83 мес. от малцинствени групи в 6 региона на страната разкри 

съществуването на „джобове” от неимунно население в тези общности. Общо 25 деца в 

имунизационна възраст от Бургас (16), София (7) и Пловдив (2) не притежаваха 

антитела към нито един от 3-те типа полиовируси. С цел идентифициране на 
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циркулация на диви полиовируси през април и май 2001г. бяха изследвани фекални 

проби от 117 деца от малцинствен произход на възраст 0-83 мес., хоспитализирани в 

болници на територията на 7 окръга. През периода юни-септември 2001г. бяха тествани 

фекални проби на 257 деца на възраст 0-83 мес. с клиника на серозен менингит от 

цялата страна. През август-септември 2001г. бяха събрани и изследвани фекални проби 

на 155 деца от ромски и малцинствен произход на възраст 0-35 мес., хоспитализирани в 

9 окръга, които включват 60% от високо-рисковото население на страната. При 

проведените вирусологични изследвания бяха доказани един див полиовирус 1 тип при 

здраво ромско дете на 13 мес. от София, 15 ваксинални полиовируса и 80 НПЕВ. 

Секвенирането на 4-те диви полиоизолата, извършено в CDC-Atlanta, потвърди, че 

циркулацията на вносния див полиовирус І тип е била много ограничена и 

кратковременна. Между нуклеотидните секвенции на изолатите от двата пациента с 

полиомиелит от Бургас и Ямбол беше намерена 100% хомология в кодиращия регион 

VP1. Полиовирусите, изолирани от децата без парализи, демонстрираха 99,90 - 99,97% 

хомология с тези, доказани при пациентите с парализи. 

Епидемичният взрив от полиомиелит през 2001г. демонстрира важността на 

поддържане на висок имунизационен обхват и бързото доказване на причинителя на 

епидемията. 

 

Проучване на етиологичната роля на полиомиелитнитe и на неполиомиелитните 

ентеровируси при случаи на остри вяли парализи в България и Македония 

 

     В изпълнение на глобалната програма за ерадикация на полиомиелита в 

Националната референтна лаборатория (НРЛ) по ентеровируси през периода 1999-

2010г. бяха проучени общо 278 случая на остри вяли парализи (ОВП) при деца на 

възраст 0-15 год. от България и 96 случая на ОВП от Македония, от които бяха 

изследвани 561 и 195 фекални проби, съответно. С цел проследяване циркулацията на 

полиовирусите бяха изследвани контактни на деца с ОВП - 303 от България и 128 от 

Македония, от които бяха тествани 290 и 130 фекални проби, съответно. От деца с ОВП 

в България и Македония бяха изолирани 33 (11,9%) и 12 (12,5%) ентеровируса, 

съответно. От контактни бяха изолирани 24 (8%) и 13 (10%) ентеровирусни щама, 

съответно (табл.1 и 2). Процентът на изолирваемост през отделните години бе в 

  
Табл.1. Резултати от вирусологични изследвания за ентеровируси на пациенти на 

възраст <15 год., развили остри вяли парализи през периода 1999-2010г. в България и 

техни контактни 

 
Изследвани 

лица/ проби 

Брой пациенти с ОВП на възраст<15 год. и техни контактни 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Общо 

Брой  

пациенти 
13 21 42 36 37 18 32 23 13 15 16 12 278 

Изследвани 

фек. проби 

24 45 82 75 75 36 67 46 26 29 32 24 561 

Брой   

изолати (%) 
1 

(8%) 

3 

(14%) 

5 

(12%) 

5 

(14%) 

6 

(16%) 

4 

(22%) 

4 

(13%) 

3 

(13%) 

2 

(15%) 

0 

 

0 

 

0 33 

(12%) 

Контактни 

лица 

35 11 53 1 31 - 1 156 14 1 - - 303 

Изследвани 

фек. проби 

35 17 32 1 31 - 2 156 14 2 - - 290 

Брой   

изолати (%) 

0 

 

0 

 

2 

(4%) 

1 

 

4 

(13%) 

- 

 

1 

 

13 

(8%) 

0 

 

0 

 

- 

 

- 21 

(7%) 
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Табл.2. Резултати от вирусологични изследвания за ентеровируси на пациенти на 

възраст <15 год., развили остри вяли парализи през периода 1999-2010г. в Македония и 

техни контактни 

 

     
Изследвани 

лица/ проби 

Брой пациенти с  ОВП на възраст <15 год. и техни контактни 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Общо 

Брой  

пациенти  
11 12 6 9 12 8 11 2 4 6 8 7 96 

Изследвани 

фек. проби 
26 24 12 18 23 16 22 4 7 13 16 14 195 

Брой   

изолати (%) 
0 

2 

(17%) 
0 0 

2 

(17%) 

3 

(38%) 
0 0 

4 

(100%) 
0 

1 

(13%) 
0 

12 

(13%) 

Контактни 

лица (брой) 
12 15 4 19 14 5 12 3 11 10 11 12 128 

Изследвани 

фек. проби 
13 15 4 19 14 5 12 3 12 10 11 12 130 

Брой   

изолати (%) 

1 

(8%) 

0 

 

0 

 

1 

(5%) 

1 

(7%) 

1 

(20%) 

1 

(8%) 

0 

 

2 

(18%) 

0 

 

4 

(36%) 

2 

(17%) 

13 

(10%) 

 

диапазона 8-22% за България и 17-100% за Македония. През проучения период от деца 

с ОВП в България и Македония бяха изолирани общо 26 полиовируса (7%), като 

процентът изолирваемост варираше от 0 до 13%. От полиовирусите два изолата бяха 

характеризирани като диви полиовируси 1 тип. Те бяха доказани по време на взрива от 

полиомиелит, дължащ се на внос от Индия. През целия анализиран период от пациенти 

с ОВП бяха изолирани 24 ваксинални полиовируса (7 - 1 тип; 11 - 2 тип и 6 - 3 тип). 

Изолирани бяха и 6 полиовируса от контактни (4 - 1 тип и 2 – 3 тип). Всички изолирани 

полиовируси бяха изпратени в РРЛ в Рим, която потвърди тяхната изолация и 

идентификация и доказа произхода им (див или ваксинален) чрез два метода за 

интратипово диференциране (ИТД) - ELISA и RT-PCR. Всички ваксинални 

полиоизолати бяха във връзка с приема на ОПВ. Доказани бяха през период от 3-37 дни 

след приема на ОПВ. При три от тези деца се доказа връзка между изолацията на 

ваксинален, но генетично променен полиовирус 3 тип и развитие на ваксино-асоцииран 

полиомиелит, за който са характерни трайни парализи, неотличими от тези, причинени 

от дивите полиовируси. Изолацията на полиовируси бе най-честа след приема на 

първите 3 дози ОПВ, особено след първия прием, когато отсъстват специфични 

антитела в ГИТ, поради което репликацията на полиовируси е най-интензивна и 

продължителна. Липсата на полиоизолати след 2007г. в България е във връзка с 

въвеждане на ИПВ в рутинната имунизационна практика, въпреки че е възможно 

доказване на вносни диви или ваксинални полиовируси. 

     От деца с ОВП бяха изолирани и 21 (5,6%) неполиомиелитни ентеровируса. 

Процентът на изолирваемост през отделните години варираше от 0 до 23%, което е в 

съответствие с данните от други страни с умерен климат. Изолирани бяха 6 (28,6%) 

Коксаки В вируса и 15 (71,4%) ЕСНО вируса. От контактни лица бяха изолирани 15 

(4%) НПЕВ: един Коксаки В1 и различни типове ЕСНО вируси. Касаеше се за 

единични случаи на инфекции, причинени от НПЕВ, без явно доминиране на определен 

серотип. Не бяха доказани НПЕВ с висок невропатогенен потенциал:  Ентеровирус 71, 

Коксаки А7 и др. (табл.3). 

     Средната възраст на изследваните пациенти с ОВП от България бе 66,4 ± 45,0 (SD) 

мес., а от Македония – 67,9 ± 52,4 мес. Средната възраст на децата с доказана 

ентеровирусна инфекция при случаи на ОВП в България бе 28,9 ± 38,5 мес., в 

Македония – 33,3 ±29,1 мес. Тези данни показват, че първите три години от живота са 
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най-чувствителната възраст за придобиване на ентеровирусна инфекция, причиняваща 

паралитично заболяване. Най-висок процент ентеровирусни инфекции при случаи на 

ОВП бяха доказани във възрастовата група 0-11 мес. (57% в България и 50% в 

Македония), следвана от възрастовата група 12-23 мес. (16% в България и 25% в 

Македония). Полиовируси най-често бяха изолирани от деца на възраст <2 год. 

Сезонното разпределение на случаите показа повишена изолация на неполиомиелитни 

ентеровируси (НПЕВ) през месеците юли, август, октомврии и ноември, които 

съответстват на периода на засилена циркулация на ентеровирусите. Сезоните зима-

пролет бяха период на слаба трансмисия на НПЕВ. 

 

Табл.3. Ентеровируси, изолирани от пациенти с остри вяли парализи на възраст 

<15 год. през периода 1999-2010г. в България и Македония (% изолирваемост) 

 
Ентеровирусни 

серотипове 

Брой ентеровирусни изолати по години 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Общо 

Див полиовирус 1 - - 2 - - - - - - - - - 2 

Sabin 1 - 1 1 1 2 - 1 - - - 1 - 7 

Sabin 2 - - 2 4 3 - 2 - - - - - 11 

Sabin 3 1 - 1 - - 1 1 3 - - - - 7 

Общо изолирани 

полиовируси (% 

изолирваемост) 

1 

(4%) 

1 

(3%) 

6 

(13%) 

5 

(11%) 

5 

(10%) 

1 

(4%) 

4 

(9%) 

3 

(12%) 

0 

 

0 

 

1 

(4%) 

0 27 

(7%) 

Коксаки В1-6 - 2 - - - 3 - - 1 - - - 6 

ЕСНО 1 - - - 1 - - - - - - - - 1 

ЕСНО 6 - 1 - - - 1 - - - - 1 - 3 

ЕСНО 7 - - - 1 1 1 - - - - - - 3 

ЕСНО 9 - - - - 1 - - - - - - - 1 

ЕСНО 11 - - - 2 - - - - - - - - 2 

ЕСНО 14 - 1 - - - - - - - - - - 1 

ЕСНО 25 - - - - 1 - - - 1 - - - 2 

ЕСНО 30 - - 1 - - 1 - - - - - - 2 

Общо НПЕВ 

(%изолирваемост) 

0 

 

4 

(12%) 

1 

(2%) 

4 

(9%) 

3 

(6%) 

6 

(23%) 

0 

 

0 

 

2 

(12%) 

0 

 

1 

(4%) 

0 21 

(5,6%) 

  

Проучване ролята на ентеровирусите при случаи на парези на лицевия нерв във 

възрастта под 15 год.                                                           

     Проучването на случаите на парези на лицевия нерв при деца на възраст под 15 год. 

дава допълнителна възможност за откриване на случаи на полиомиелит и за 

проследяване на циркулацията на полиомиелитните и неполиомиелитни ентеровируси 

в страната. През периода 1999-2010 год. в България бяха изследвани вирусологично 

1585 пациента на възраст <15 год. с пареза на n.facialis, 2 пациента с парализа на 

n.oculomotorius и 59 контактни лица. При 98,9% от пациентите бяха взети две фекални 

проби. Изследвани бяха общо 3132 фекални проби и 10 ликвора от пациенти и 61 

фекални проби от контактни. Фекалните проби бяха тествани едновременно на 

клетъчните култури RD и L20B. Изолирани бяха 3 ваксинални полиовируси и 46  

НПЕВ (1 Коксаки А9; 9 Коксаки В и 36 ЕСНО вируса). Изолирваемостта бе най-голяма 
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(16%) във възрастовите групи 12-23 мес. и 0-11 мес.; двойно по-малка е във 

възрастовите групи 24-35 мес. (7%) и 3-6 год. (5%) и най-малка (1%) – при най-

големите деца (7-15 год.). Установено бе непропорционално засягане на различните 

възрастови групи: 32% от ентеровирусните изолати бяха доказани при деца на възраст 

0-23 мес., които представляваха само 6,2% от общия брой изследвани пациенти. В 

същото време 12% от ентеровирусите бяха изолирани от по-големите деца (7-15г.), 

които съставляваха 64,3% от общия брой изследвани пациенти. Средната възраст на 

децата с лицева пареза/парализа, при които бяха изолирани ентеровируси бе 45,5 ± 36,8 

мес. Най-голям брой НПЕВ бяха изолирани през месеците юни-ноември, което съвпада 

с периода на повишена сезонна активност на ентеровирусите. 

     Резултатите от тези проучвания характеризират участието на ентеровирусите при 

възникване на остри вяли парализи и парези/парализи на ЧМН при деца <15 год., като 

потвърждават необходимостта да се мониторира циркулацията на НПЕВ и след 

ерадикацията на полиомиелита. 

 

Проучване на способността на ваксиналните полиовируси да причиняват 

паралитичен полиомиелит 

     Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита се основава на широкото 

използване на тривалентната орална полиоваксина (ОПВ), поради нейното лесно 

прилагане, ниска цена, способност да индуцира хуморален и секреторен имунитет и 

бързо формиране на пожизнен имунитет. ОПВ се понася добре, само в изключително 

редки случаи тя може да причини развитие на парализи у рецепиенти на ваксината или 

техни близки контактни - т.н. ваксино-асоцииран паралитичен полиомиелит (ВАПП). 

До 2006г. в България за близо 48-годишно използване на ОПВ не е документиран и 

проучен случай на ВАПП. За това бе изненадващо, че през пролетта на 2006г. в рамките 

на два месеца в Бургас бяха доказани три случая на ВАПП – два контактни и един 

рецепиентен. Контактните случаи представляваха две деца-близнаци (№ 005 и 006) на 

възраст 55 дни, родени преждевременно, неимунизирани. По време на пребиваването 

си в Неонатологичното отделение на МБАЛ-Бургас и в ДМСГД-Бургас те са се 

намирали в контакт с деца, имунизирани с ОПВ. При серологичното изследване на 

първите серумни проби от тези деца бяха доказани титри на антитела срещу 

полиовирус 3 тип 128 и 16, съответно, и не бяха установени антитела срещу 

полиовируси 1 и 2 тип (<8). Във вторите серумни проби, взети на 16-я ден след 

началото на парализите, бе установен титър на антитела 256 срещу полиовирус 3 тип, 

докато антитела срещу полиовируси 1 и 2 тип отново липсваха. Доказана беше 

сероконверсия само по отношение на полиовирус 3 тип, което указва на  инфекция с 

този вирус в резултат на контакт с ваксинирано дете. 

     При вирусологичните изследвания на фекалните проби, получени от 58 контактни 

деца на възраст 1-24 мес., бяха изолирани ваксинални полиовируси от 10 деца (тип 1 – 

от 3 деца; тип 2 – от 2 деца и тип 3 – от 4 деца). При едно дете беше доказана смес от 3-

те серотипа полиовируси. Девет от тези деца са получили преди това ОПВ като рутинна 

имунизация. Интервалите между назначаването на ваксината и вземането на фекалните 

проби варираха от 3 до 68 дни. При едно дете изолацията на полиовирус 3 тип не бе 

свързана с прием на ОПВ. Всички полиоизолати от контактните деца бяха 

характеризирани в РРЛ в Рим като ваксино-родствени (Sabin-like). От фекалните проби, 

събрани от 68 контактни възрастни лица (7 контактни в дома на болните деца и 62 

души - персонал на болничните отделения) не бяха изолирани полиовируси. 

Серологичното изследване на 15 контактни неваксинирани срещу полиомиелит деца на 

възраст 1-3 мес. показа липсата на антитела срещу полиовирусите в 10 от децата. Три 

деца на възраст 3 мес имаха антитела с титри 32, 64 и 128 само срещу полиовирус 3 
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тип, като при две от тези деца беше доказана сероконверсия срещу полиовирус 3 тип. 

Едно дете имаше антитела срещу полиовирус 1 тип, а две деца имаха антитела срещу 

полиовируси 1 и 3 тип. Серологичното изследване на контактните лица в дома на 

децата с парализи (майка, баща, баба и дядо) показа наличие на протективни титри на 

антитела спрямо трите типа полиовируси.  

     Рецепиентният тип на ВАПП представляваше дете на 4 мес. (№ 014), получило 

първа доза ОПВ 37 дни преди началото на парализата. При серологичното изследване 

на серумната проба от детето, взета 1 ден след началото на парализата (39 дни след 

приема на първа доза ОПВ) бяха доказани титри 128, 128 и 16 на антитела срещу 

полиовируси 1, 2 и 3 тип, съответно. Фекалните проби, получени от 7 контактни деца 

на възраст 10 мес. – 10 год. и от 9 контактни възрастни, бяха негативи за полиовируси.  

    И при 3-те деца с ВАПП беше изолиран полиовирус 3 тип, като полиоизолатите бяха 

незабавно изпратени в РРЛ в Рим, където чрез ELISA и RT-PCR бе потвърден 

ваксиналния произход на полиовирусните щамове. При полиовирусния изолат от 

третото дете бе доказана рекомбинацията между полиовирус 3 и 1 тип  чрез multiplex 

PCR с помощта на праймери, специфични за всеки един серотип полиовируси. 

Извършено беше секвениране на 4 участъка от генома на полиоизолатите. И при 3-те 

полиоизолата бе установена мутацията в nt 472 U>C от 5‟ UTR, която се доказва при 

повечето случаи на ВАПП, причинени от полиовирус 3 тип, и се счита че води до 

реверсия на невровирулентността. В региона VP1/2А при децата-близнаци бяха 

установени две мутации: в nt 2636 G>A (aa 54 A>T) и nt 3106 C>T (nonsense), а в 

региона 3D не бяха открити мутации. При изолата от третото дете беше открита 

мутация в региона VP1 - в nt 2637: C>T, съпроводена със замяна на аминокиселина (aa 
54 A>V). В региона 3D (6091–6076) беше идентифицирана интертипова рекомбинация с 

полиовирус Sabin 1 тип. В участъка 3D от Sabin  1 тип бяха установени 4 мутации: една 

  

Табл. 4. Резултати от интратипово диференциране (ИТД) и секвениране на 

полиовирусни щамове 3 тип, изолирани от три деца с ВАПП през 2006г. в България 
 

 
Деца с 

ВАПП 

Резултати от: 
ИТД Секвениране 

ELISA RT-

PCR 
секвениран 

регион  
мутация нуклеотидна 

замяна 
аминокиселинна 
замяна 

рекомби- 
нация 

005 
006 

PV3  
Sabin-

like 

PV3  
Sabin

-like 

5' UTR (nt 

272 – 585)  
472                 T>C  липсва 

VP1 (nt 

2477- 3376) 
2636                            

  
G>A                 aa 54   A>T    

2A (nt 2409 – 

3420) 
3106              C>T     

3D (nt 6104 – 

6322) 
липсва    

014 PV3  
Sabin-

like 

PV3  
Sabin

-like 

5' UTR  (nt 

269-595) 

(Sabin 3) 

472                   T>C  Sabin 3/ 
Sabin 1 

VP1 (nt 

2469-2834) 

(Sabin 3) 

2637  C >T aa 54     A>V 

3D (nt 6091-

6376) (Sabin 

1) 

6140  A > G  aa 52    T >A 
6310  A > G   
6337  C > A    
6373  T > C     
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мутация в nt 6140: U>G, водеща до замяна на аминокиселина (52 T>A) и три nonsense 

мутации, не водещи до промяна на аминокиселините: nt 6310: A>G, nt 6337: C>A и nt 

6373: U>C (табл. 4).  

     Клиничните симптоми, обективните находки и наличието на резидуални парализи 60 

дни след началото на острата вяла парализа, които са съвместими с клиничната картина 

на паралитичния полиомиелит; наличието на контакт с рецепиенти на ОПВ при децата-

близнаци и прилагането на ОПВ 37 дни преди началото на парализите при третото дете;  

изолацията на Sabin-like полиовируси 3 тип с мутации, кореспондиращи с 

невровирулентността, потвърди диагнозата ВАПП и в трите случая. 

    Проучването на 3-те случая на ВАПП през 2006г. изигра решаваща роля за промяна 

на политиката на Министерството на здравеопазването в РБ по отношение на 

рутинните полиоимунизации – замяна на оралната полиоваксина с инактивирана 

полиоваксина с цел избягване на риска от възникване на ВАПП. 

 

Проучване на случай на продължителна екскреция на ваксинален полиовирус при 

лице с тежък имунен дефицит 

     Пациенти с дефицит на хуморалния имунитет могат да бъдат хронически 

инфектирани с ваксинални полиовируси и да ги излъчват продължително време 

(месеци, дори години). Проучено беше дете с тежък вроден дефицит на клетъчния и 

хуморален имунитет, развило парализи и exitus letalis, при което беше изолиран 

генетически променен ваксинален полиовирус 2 тип 5-6 мес. след приема на ОПВ. За 

този период детето не е било в контакт с рецепиенти на ОПВ. В РРЛ в Рим бе 

извършено пълно секвениране на най-вариабелния участък от генома на полиовирусите 

– участъка, кодиращ големия капсиден белтък VP1 (~900 нуклеотида), и частично 

секвениране на региона, кодиращ капсидния белтък VP3 (нуклеотиди 2152-3403). При 

секвениране на региона VP1 бяха установени 0,6% различия в сравнение с оригиналния 

Sabin 2 тип. Измененията включваха 5 точкови  мутации, от които три nonsense, 

неводещи до промяна на аминокиселините, и две кодиращи, водещи до замени на 

аминокиселини: aa 19 (V > G) - мутация в nt 2537 (T > G) и aa 143  (I > N) – мутация в nt 

2909 (T > A). При секвениране на участъка, кодиращ структурния белтък VP3 бяха 

открити 4 точкови nonsense мутации: nt 2244 (G > A), nt 2247 (G > A), nt 2271 (A > G) и 

nt 2403 (T>C). Установеното ниво на девергенция (0,6%) не позволява нашият изолат да 

бъде разглеждан като ВДПВ, тъй като според дефиницията на СЗО, като ВДПВ се 

класифицират полиовирусни изолати, притежаващи от 1 до 15% генетични различия с 

оригиналния Sabin щам. Въпреки това резултатите от секвенирането  на полиовирусния 

изолат свидетелствуват за една по-продължителна репликация на ваксиналния 

полиовирус в организма на пациента. 

 

Проучване на имунния статус на населението по отношение на полиомиелита 
     Стратегията на СЗО за ерадикация на полиомиелита се основава на поддържането на 

висок имунизационен обхват чрез рутинни ваксинации или чрез масови имунизационни 

кампании и на функционирането на високочувствителни системи за епидемиологичен и 

вирусологичен надзор на острите вяли парализи.  

     Като част от Глобалната полио лабораторна мрежа на СЗО, НРЛ по ентеровируси е 

важно звено в усилията за ерадикация на полиомиелита. Тя е единствената лаборатория 

у нас, която осъществява вирусологичен надзор на ОВП при деца под 15г., а също така 

единствената лаборатория, която изследва състоянието на колективния имунитет на 

населението по отношение на полиомиелита, чието високо ниво е гаранция срещу 

възникване на паралитични заболявания в резултат на внос на диви полиовируси или на 

ВДПВ. Имунният статус по отношение на полиовирусите бе изследван в рамките на 
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кампании на едновременно събиране и изследване  на серумни проби от големи групи 

население, а също така рутинно, ежедневно. В настоящия труд са обобщени 

резултатите от три големи проучвания на нивото на имунитет срещу полиовирусите в 

България: през 1996-1997г., когато бяха изследвани 469 серумни проби от деца и 

младежи на възраст от 1 мес до 18 год., живеещи в регионите с големи малцинствени 

групи, повечето от които бяха обхванати от епидемичния взрив от полиомиелит през 

1991г.; през 1999-2001г. (в периода, предшестващи епидемичния взрив от 2001г.), 

когато бяха изследвани 114 серумни проби на деца, главно на възраст под 15 год., 

постъпили в лабораторията по повод на рутинни изследвания за ентеровируси и през 

2008-2009г., когато бяха изследвани общо 576 серумни проби: 499 серумни проби на 

лица от различна възраст от района на Бургас, 27 серумни проби на деца до 15 год. 

възраст от Стара Загора и още 50 серумни проби на възрастни пациенти от други 

райони на страната. 

     Резултатите от първото проучване показаха оптимални нива на серопозитивност 

спрямо полиовирусите при деца >1 год. При второто проучване от периода 

непосредствено преди епидемичния взрив през 2001г. бяха установени 

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

 

Табл.5. Процент лица, серопозитивни спрямо  полиовируси 1, 2 и 3 тип   

през 2008-2010г. в България 

 
Възра-

стови 

групи 

Брой 

изслед

вани 

лица 

% протектирани лица срещу полиовирус: 
 

1 тип 95% CI 2 тип 95% CI 3 тип 95% CI 

 

1-4 г. 

 

81 
82,72 72,93 - 89,54 95,06 87,60 – 98,44 81,48 71,55 - 88,56 

 

5-9 г. 

 

38 
89,47 75,29 - 96,41 86,84 72,20 -  94,72 89,47 75,29 - 96,41 

 

10-14 г. 

 

43 
97,67 86,84->99,99 97,67 86,84 - >99,99 81,40 67,12 - 90,52 

 

15-19 г. 

 

70 
88,57 78,79 – 94,34 98,57 91,60 - >99,99 71,43 59,89 - 80,73 

 

20-24 г 

 

79 
83,54 73,71- 90,26 94,94 87,31 - 98,40 65,82 54,82 - 75,35 

 

25-29г. 

 

69 
89,86 80,22- 95,28 91,30 81,98 - 96,28 62,32 50,50 - 72,83 

 

30-34г. 

 

73 
94,52 86,33- 98,26 83,56 73,27 - 90,50 64,38 52,91 - 74,42 

 

35-39г. 

 

42 
92,86 77,84- 96,88 90,48 77,38 - 96,79 85,71 71,78 -  93,67 

 

40-44г. 

 

14 
100,00 74,85 – 100,00 100 74,85– 100,00 78,57 51,68 -  93,16 

 

45-49г. 

 

20 
90,00 68,68- 98,43 95,00 74,59 - >99,99 85,00 63,12 - 95,61 

 

50-54г. 

 

8 
100,00 62,78- 100,00 100,00 62,78- 100,00 100,00 62,78- 100,00 

 

55-59г. 

 

13 
92,31 64,58->99,99 92,31 64,58->99,99 100,00 73,41 - 100,00 

 

60-64г. 

 

10 
100,00 67,91- 100,00 100,00 67,91- 100,00 90,00 57,40 - >99,99 

 

Над 65г. 

 

16 
87,50 62,72- 97,76 93,75 69,69 - >99,99 87,50 62,72 - 97,76 

 

Общо 

 

576 
89,76 87,00 – 91,99 93,06 90,66 - 94,88 75,52 71,84 - 78,86 
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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 бе и значителен процент (5-12%) напълно 

неимунни деца. В третото проучване резултатите бяха по-добри: установено бе 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 имаха 

оптимални нива на протекция. Установена бе недостатъчна степен на защита спрямо 

полиовирус 3 тип при лицата на възраст 15-34 г. и 40-44г. (табл.5). Във възрастовия 

диапазон 15-49г. субоптимален бе и процентът на напълно защитените лица (тези които 

имат антитела срещу 3-те типа полиовируси). Общо 403 лица - 70,0% (95% CI: 66,10%-

73,57%) бяха напълно защитени. Седем лица на възраст 12 мес. (2 деца), 24 мес., 5 год., 

9 год., 16 год. и 26 год., които би следвало да са ваксинирани, не притежаваха антитела 

към нито един от типовете полиовируси. Процентът на напълно неимунните лица бе 

много нисък – 1,22%. 

     Средният геометричен титър на неутрализиращите антитела срещу полиовирус 3 тип 

бе най-нисък (41,65), в сравнение с този срещу полиовируси 2 (61,00) и 1 тип (60,72). 

Той бе недостатъчно висок при лица във възрастовия диапазон 10-34 год. (≤25,75). 

Средната концентрация на неутрализиращите антитела в международни единици (МЕ) 

бе 5,93 МЕ/ml, 11,94 МЕ/ml и 3,25 МЕ/ml за  полиовируси 1, 2 и 3 тип, съответно. 

     Резултатите от последното проучване показваха оптимални нива на защита срещу 

полиовируси 1 и 2 тип и незадоволителни – срещу полиовирус 3 тип във възрастовия 

интервал 15-34 год. и 40-44г. Субоптимален бе процентът на лицата на възраст 15-49 

год., които са напълно защитени срещу 3-те типа полиовируси. Редица изследователи в 

други страни предлагат прилагане на бустерна доза полиоваксина при възрастни 

индивиди поради незадоволителни нива на протекция. 

 

Проучване на етиологичната роля на ентеровирусите при случаи на менингити и 

енцефалити в България с помощта на клетъчно-културелни методи 

 

     Серозният менингит и енцефалит са клинически най-значимите форми на 

ентеровирусна инфекция, поради което голяма част от нашите изследвания бяха 

насочени в тази област. Проучена бе ролята на ентеровирусите в периоди на 

епидемични подеми на заболяемостта от серозни менингити (през 2001г. и 2004г.), 

както и при спорадични случаи на заболявания. 

      През лятото на 2001г. у нас бе регистриран голям епидемичен взрив от серозни 

менингити със засягане главно на деца. Установената през 2001г. заболяемост от 8,38 

на 100 000 население значително превишаваше наблюдаваните през предходните 15 

години стойности, вариращи от 1,07%ооо до 2,96%ооо. Епидемичният взрив през 

2001г. се разви между 26 и 39 седмица на годината, като обхана главно южните и 

югоизточни региони на страната. От фиг.1 се вижда, че водещ причинител на серозни 

менингити през 2001г. в България бе ентеровирус ЕСНО30. Той бе изолиран от 

материалите на 73 пациента със серозен менингит, при два пациента с 

менингоенцефалит и при един пациент с мозъчен  едем. Доказаните през 2001г. общо 76 

ЕСНО30 вирусни щама съставлявяха 74% от изолираните общо 103 ентеровирусни 

щама при пациенти с невроинфекции. Най-голям брой ЕСНО30 вирусни изолати от 

пациенти със серозен менингит бяха доказани в областите Бургас - 29, Хасково - 12, 

Кърджали - 9 и Пловдив - 6 – факт, съвпадащ с данните от епидемиологичния надзор и 

регистрираната в Южна и Югоизточна България висока заболяемост, надвишаваща 

средната за страната. Отделни заболявания от серозен менингит, причинени от вирус 
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ЕСНО30, бяха регистрирани и в други области на страната – Стара Загора, Враца, 

Велико Търново, Сливен, Разград и др., което говори за неговото широко 

разпространение. Освен от пациенти с невроинфекции вирус ЕСНО30 бе изолиран 

също така от фекалните проби на 8 лица с други заболявания (постваксинална реакция - 

5 случая, ентероколит - 2 случая и бронхоплевмония – 1 случай), което говори за 

неговата активна циркулация сред населението на страната през лятото на 2001г. 

     Освен вирус ЕСНО30 в етиологията на серозните менингити през лятото на 2001г. 

съществено значение имаше и вирус Коксаки В2. Неговата етиологична роля бе 

доказана при 22 пациента със серозни менингити (21% от всички изолати), както и при 

5 пациента с други заболявания и едно контактно дете. Броят на изолираните щамове от 

този серотип бе най-голям в следните области: Плевен - 7, Пловдив - 6, Стара Загора - 

3, Добрич - 3. Епизодична роля в етиологията на серозните менингити през 2001г. 

имаха вирусите ЕСНО6 - 2 случая, ЕСНО21 - 2 случая и ЕСНО11 - 1 случай.      
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 Фиг.1. Динамика в доказване на вирусите ЕСНО30 и Коксаки В2 през 2001г. 
 

     Най-засегнати с невроинфекции, причинени от вирус ЕСНО30, бяха възрастовите 

групи 7-15г. и 3-6г., което се дължи на липсата на имунитет при родените след 1985г. 

във връзка със слабата циркулация на вируса ЕСНО30 в предходните години. При 

заболяванията, предизвикани от вируса Коксаки В2, бяха засегнати повече възрастови 

групи, най-силно групата 3-6г.  

     Изследваните случаи на заболявания от серозни менингити се характеризираха с 

относително доброкачествено протичане. Продължителността на болестта беше 7-10 

дни,  всички завършиха с пълно оздравяване.  

     През лятото на 2004г. в България бе установена повишена заболяемост от серозни 

менингити и менингоенцефалити в резултат на висока активност на ентеровирусите. 

Общо през годината серозен менингит развиха 699 лица, заболяемостта бе 8,91 на 

100 000. Най-засегната бе Западна България, особено Софийска област и Перник. В 

НРЛ по ентеровируси бяха изледвани 50 пациента от Софийска област, 

хоспитализирани в УМБАЛ „Св.Анна”, София с диагноза серозен менингит и 14 

пациента, хоспитализирани в МБАЛ „Рахила Ангелова”, Перник с диагноза 
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менингоенцефалит. От петдесетте проучени пациенти от София област, 70% бяха 

жители на общините Ихтиман и Ботевград. Най-засегнати бяха децата - 46 (92%) от 

заболелите бяха деца на средна възраст 8,7 години. Преобладаваха заболелите от 

възрастовата група 6-10 години. Само 4 пациента бяха  > 18 години (19-29 год.). 

Заболелите от мъжки пол съставляваха 64%. 

     Неполиомиелитни ентеровируси от пет серотипа бяха изолирани от ликворите и/или 

фекалните проби на 16 (32%) от общо 50 изследвани пациента от Софийска област и 

при 4  пациента от Перник. Това бяха вирус ЕСНО 14 –изолиран от материалите на 5 

пациента; ЕСНО4 – 8 пациента; Коксаки В4 – 3 пациента; ЕСНО6 – 2 пациента и 

ЕСНО25 – 2 пациента. Етиологичната роля на изолираните от фецес ентеровируси бе 

потвърдена серологично при 31% от пациентите с изолирани ентеровируси. При 

останалите пациенти не бе взета втора серумна проба. Резултатите от 

епидемиологичните и клиничните изследвания потвърдиха характерните особености на 

асептичния, вкл. ентеровирусния менингит: лятно-есенна сезонност, по-често засягане 

на детската възраст и доброкачествено протичане. Преобладаваха леко изразени 

симптоми на менингеално дразнене. При всички проучени пациенти бе наблюдаван 

благоприятен изход. 

     В НРЛ по ентеровируси бяха извършвани постоянни вирусологични и серологични 

изследвания на пациенти със серозни менингити и енцефалити. В табл. 6 е показан 

броят на заболелите от серозни менингити и енцефалити, изследвани за ентеровируси 

през периода 1999-2010г., броят на изследваните вирусологични проби (фекални проби, 

ликвори, носогърлени смивове), както и броят на ентеровирусните изолати. Подобни 

данни са представени и по отношение на изследваните контактни лица. 

     При пациентите с невроинфекции процентът на изолирваемост на ентеровируси 

варираше от 1,2% до 16% (средно 8,6%). Данните за 2001 и 2004г. не са взети предвид, 

тъй като тогава се разгърнаха епидемични взривове от ентеровирусни менингити в 

някои региони на страната. По-висока бе изолирваемостта на ентеровируси при 

спорадични случаи на невроинфекции през 2002г. и 2003г., много ниска бе през 2008г., 

2009г. и 2010г. Тези данни показват годишни колебания в активността на 

ентеровирусите – наличие на подеми и спадове в тяхната активност, които вероятно се 

обясняват с нивото на колективния имунитет спрямо определени ентеровирусни 

серотипове. 

Табл.6. Резултати от вирусологични изследвания за ентеровируси на пациенти с 

невроинфекции през периода 1999-2010г. в България 

 

 Брой пациенти с невроинфекции и техни  контактни, брой вирусологични проби 

и ентеровирусни изолати 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Общо 

Брой  

пациенти  
193 

 

179 469 192 171 360 174 134 117 152 70 82 2293 

Вирусол. 

проби  

473 390 1122 453 428 815 402 289 227 329 137 146 5211 

Брой 

изолати (%) 
9 

(5%) 

16 

(9%) 

103 

(22%) 

30 

(16%) 

23 

(14%) 

68 

(19%) 

7 

(4%) 

16 

(12%) 

7 

(6%) 

3 

(2%) 

2 

(2,9%) 

1 

(1,2%) 

285 

(12%) 

Контактни 

лица 

- 90 64 11 5 4 5 - 21 - - 9 209 

Вирусол. 

проби 

- 90 67 11 7 6 8 - 21 - - 9 219 

Брой   

изолати (%) 

- 7 

(8%) 

2 

(3%) 

0 0 3 

(75%) 

0 - 0 - - 0 12 

(5,7%) 
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     Установено бе съзвездие от ентеровирусни серотипове, предизвикващи заболявания 

от серозни менингити и енцефалити в България, но най-чести причинители бяха 

вирусите от групата Коксаки В, а от групата ЕСНО– серотипове 30, 6, 14 и 4. Коксаки В 

вирусите имаха повишена активност през 2001, 2003 и 2004г., но спорадични случаи на 

заболявания с Коксаки В вирусна етиология бяха доказвани практически всяка година с 

различна честота. За разлика от тях вирусите от групата Коксаки А имаха само 

епизодична роля в етиологията на серозните менингити – доказани бяха само два 

случая на заболявания, причинени от серотип Коксаки А9, през 2002г. Вирусите от 

серотип ЕСНО4 имаха повишена активност само по време на епидемичния взрив в 

Западна България през 2004г. Участието на вирусите ЕСНО14 в етиологията на 

серозните менингити и енцефалити бе по-голямо през 2000 и 2004г., като единични 

случаи на заболявания възникнаха през 2002-2004 и 2006г. През 2000г. вируси ЕСНО14 

бяха изолирани от 6 болни от серозен менингит и от 7 контактни лица, което говори за 

тяхната засилена циркулация. Случаи на невроинфекции, причинени от вирус ЕСНО6, 

бяха доказани през всичките години, най-много през 2004г. Тогава вируси ЕСНО6 бяха 

изолирани от 20 пациента с невроинфекции и от 3 контактни лица. Вирусите от серотип 

ЕСНО30 бяха доказани за първи път у нас през 2001г., когато предизвикаха голям 

епидемичен взрив от серозни менингити, продължиха да се изолират с по-ниска честота 

през следващата 2002г., като единични случаи на заболявания бяха регистрирани през 

2006-2008г. и 2010г. Нашите проучвания потвърдиха високия потенциал на 

ентеровирусите Коксаки В, ЕСНО30, 6, 14 и 4 като етиологични агенти на серозни 

менингити и енцефалити в България (табл.7).  

 

Табл. 7. Серотипове неполиомиелитни ентеровируси, изолирани от пациенти с 

невроинфекци през периода 1999-2010г. в България 

 
 

Години 

Серотипове неполиомиелитни ентеровируси (брой изолати) Общ брой (%) 

ентеровирусни 

изолати 
Коксаки ЕСНО вируси 

А В 2 3 4 5 6 7 9 11 13 14 18 21 22 25 27 30 31 33 

1999 - - - - 4 - 5 - - - - - - - - - - - - - 9 (4,7%) 

2000 - - - - - - 7 - 3 - - 6 - - - - - - - - 16 (8,9%) 

2001 - 22 - - - - 2 - - 1 - - - 1 - - - 76 1 - 103 (22%) 

2002 2 7 2 1 2 - 2 1 - - - 2 1 - - 3 1 6 - - 30 (15,6%) 

2003 - 14 - - - 1 1 - - - - 2 - 1 - 1 - - - - 20 (11,7%) 

2004 - 19 - - 10 1 20 2 1 1 - 9 - - 2 3 - - - - 68 (18,9%) 

2005 - 1 2 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 5 (2,9%) 

2006 - 2 1 - 1 - 2 - - - 5 3 - - - - - 1 - 1 16 (11,9%) 

2007 - 5  - - - 1 - - - - - - - - -  1 - - 7 (5,9%) 

2008 - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - 1 1 - - 3 (2%) 

2009 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 (2,9%) 

2010 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 (1,2%) 

Общо 2 71 6 2 17 2 42 3 4 2 5 22 1 2 2 7 2 86 1 1 280 (12,2%) 

 

Проучване на етиологичната роля на ентеровирусите при случаи на 

невроинфекции с помощта на молекулярни методи на доказване 

     Необходимостта от бърза диагностика на ентеровирусните менингити и енцефалити 

налага въвеждането на молекулярно-биологични методи за доказване на 

ентеровирусите в клинични проби. През 2006г. беше разработен метод RT-PCR, 

позволяващ детекция на ентеровирусна РНК в ликвори на пациенти с невроинфекции, 

което има най-висока диагностична стойност. Проведено бе молекулярно-биологично 
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изследване на ликвори от пациенти с невроинфекции в два тура – през 2006г. и през 

2008/2009г. Беше извършено сравняване на метода RT-PCR с метода на вирусна 

изолация в клетъчни култури, както и клинична оценка на възможностите на новия 

метод. 

     Чрез RT-PCR бяха изследвани ретроспективно ликворни проби на 62 пациента със 

серозни менингити и енцефалити през 2006г. и 110 – през 2008/2009г. Фекални и 

ликворни проби от същите пациенти бяха изследвани и чрез клетъчно култивиране 

веднага след получаването им в лабораторията. Установено беше наличие на 

ентеровирусна РНК в 24 (38,7%) ликворни проби през 2006г. и в 60 (54,5%) - през 

2008/2009г. Продължителността на изследването с RT-PCR беше 1-2 дни, а с клетъчно 

култивиране – 14 дни.   

     През 2006г. чрез клетъчно култивиране бяха изолирани няколко ентеровирусни 

щама от фекални проби – ECHO13 (n=5);  ECHO14 (n=3); ECHO6 (n=2); Коксаки B 

(n=2); ECHO2 (n=1), ECHO4 (n=1) и ECHO30 (n=1). Само от една проба ликвор беше 

изолиран ентеровирусен щам (ECHO33). При второто вирусологично изследване бяха 

изолирани 5 ентеровирусни щама само от фекалните проби: Коксаки В1, ЕСНО2, 6, 27 

и 30 тип.  

     И при двата тура беше извършено клинично проучване на пациентите с доказана 

ентеровирусна инфекция. Клиничните симптоми и ликворните находки при повечето 

пациенти с установена ентеровирусна РНК в ликворите бяха типични за диагнозата 

серозен менингит или енцефалит. При второто проучване бяха сравнени клиничните 

симптоми и ликворологичните показатели при пациентите с доказана ентеровирусна 

РНК и при тези, които са с отрицателни резултати за ентеровируси. Сравнителният 

анализ при двете групи пациенти показа статистически значими различия само по 

отношение симптома повръщане и наличие на придружаващи заболявания (р<0,05). 

  

Генетичен анализ на ЕСНО30 ентеровирусни изолати 

 

     Ентеровирус ЕСНО30 е един от най-често изолираните по света ентеровируси, 

основен причинител на взривове и спорадични случаи на серозни менингити. От 

неговото първоначално изолиране през 1958г. (прототипен щам Bastianni) той 

претърпява монофилна еволюция, при която едни генетични линии и варианти се 

заменят с други под действие на имунната преса на организма. Геномният регион, 

кодиращ повърхностния белтък VP1, е обект на най-интензивни молекулярни 

проучвания, тъй като той претърпява най-чести генетични промени и този белтък 

включва основните антигенни региони на вируса.  

     Проведен бе RT-PCR с праймери, специфични за геномния регион VP1 на 

ентеровируси от вид В, на два български ЕСНО30 вирусни изолата (3037/2001 и 

059/2004) с последващо секвениране. Извършен бе секвенционен и филогенетичен 

анализ на получените секвенции с цел определяне на генетичните взаимоотношения 

между българските изолати и доказаните в други страни щамове. Щамът 3037/2001 бе 

изолиран от 4-год. дете със серозен менингит от Бургас, а щамът 059/2004 бе изолиран 

от 4-месечно бебе от Ямбол с квадрипареза, впоследсвие развило exitus letalis. Първият 

щам бе представителен за ЕСНО30 вирусите, причинили големия епидемичен взрив от 

серозни менингити у нас през 2001г. В дендрограмата, изобразяваща 

класификационната схема на Palacios и кол. и включваща 76 щама - референтни и 

представителни за отделните линии, българският изолат 3037/2001 се групира с 

изолатите BE00-64 от Белгия, CF2191 и CF1495 от Франция и 19167/2003 от Русия. 

Вторият български изолат 059/2004 бе отдалечен във филогенетично отношение от 

съвременните изолати. Потвърдена бе възможността за извършване на генотипова 
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идентификация на ентеровируси с помощта на молекулярни методи (чрез секвениране 

на региона VP1). 

 

Проучване на етиологичната роля на ентеровирусите при случаи на остри 

гастроентерити и херпангина 

     Първичен участък на размножение на ентеровирусите е мукозата на орофаринкса и 

тънките черва, където се развива възпалителен процес. През периода 1999-2010г. ние 

проучихме чрез метода на клетъчното култивиране ролята на ентеровирусите при 

случаи на остри гастроентерити и херпангина. Изследвани бяха общо 505 пациента с 

остър гастроентерит и 31 пациента с херпангина от различни региони на страната, 

както и 11 контактни лица. Повечето пациенти с диариен синдром (70,2%) и 

херпангина (96,8%) бяха деца на възраст под 5 год. Изолиран бе неголям брой 

ентеровируси, като % на изолирваемост на неполиомиелитни ентеровируси варираше 

от 0 до 5,9% (2000г.), средно 2,8%. Доказани бяха единични щамове Коксаки В и ЕСНО 

вируси без да е установено доминиране на определен серотип. При нито едно от 

изследваните 6 починали деца с гастроентерит не бе изолиран ентеровирус. Негативни 

за ентеровируси бяха резултатите от проучвания на епидемични взривове от 

гастроентерити в ДМД в София, в Самоков, Брезник и Кюстендил. Най-голям брой 

ентеровирусни изолати бяха идентифицирани при децата на възраст <1 год. (13,6%). 

Във възрастовите групи 12-23 мес., 24-35 мес. и 3-6 г. изолирваемостта на ентеровируси 

бе 6,1%, 6,7% и 4,1%, съответно. При възрастните пациенти >18 год. нямаше нито един 

случай на гастроентерит с изолиран ентеровирус. 

 

Проучване на циркулацията на ентеровирусите в България през 1999-2010г. 

     С цел проследяване циркулацията на ентеровирусите в България НРЛ по 

ентеровируси към НЦЗПБ извършваше постоянни вирусологични проучвания на 

пациенти със суспектни за ентеровирусна етиология заболявания с важно медицинско 

значение. През периода 1999-2010г. в България бяха изследвани вирусологично общо 

6553 лица (пациенти и техни контактни), от които бяха тествани 12 499 проби (фецес, 

носогърлен смив, ликвор, трупни материали). За 12-годишния период бяха изолирани 

514 ентеровирусни щама от 500 лица. Изолирваемостта на ентеровируси, изразена като 

отношение на изолираните ентеровирусни щамове към броя на изследваните лица 

(пациенти / контактни) през този период бе средно 7,8% (диапазон 4%-13%). Тя бе най- 

 

Табл. 8. Обобщени резултати от вирусологични изследвания за ентеровируси на 

клетъчни култури през 1999-2010г. 

 

Клинични диагнози на пациенти или 

контактни лица 

Брой 

изследвани 

лица 

Брой (%) лица, при които са 

изолирани ентеровируси 

брой % 

Остри вяли парализи (ОВП) 374 45 12 

Контактни на пациенти с ОВП 431 34 7,9 

Парези на лицев нерв 1585 48 3,0 

Контактни на пациенти с лицеви парези 59 1 1,7 

Менингити и енцефалити 2293 285 12,4 

Контактни на пациенти с невроинфекции 209 12 5,7 

Гастроентерити 505 33 6,5 

ОВИ и др. 1097 42 3,8 

Общо 6553 500  

(514 изолата) 

7,8 
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висока - 14% и 13%  през 2004 и 2001г., съответно, когато бе установена повишена 

циркулация на ентеровируси. Най-често ентеровируси бяха изолирани при пациенти с 

невроинфекции (серозни менингити и енцефалити) (изолирваемост 12,4%) и ОВП 

(12%); по-рядко - при пациенти с гастроентерити (6,5%) и най-рядко – при пациенти с 

ОВИ (3,8%) и парези на лицевия нерв (3,0%). Изолацията на ентеровируси от контактни 

здрави лица говори за тяхната циркулация в семействата или в различни детски 

колективи.  

     Обобщени са данните за броя и серотипа на ентеровирусните щамове, изолирани 

през периода 1999-2010г. от пациенти и техни контактни лица в България и Македония 

(табл.9). Общо през този период бяха изолирани 92 полиовирусни щама, от които 4 

 

     Табл. 9. Ентеровирусни серотипове, изолирани от пациенти с различни клинични 

диагнози и контактни лица през периода 1999-2010г. в България и Македония 

 
Серотипове на 

изолирани 

ентеровируси 

Общ брой ентеровирусни изолати по години 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Общо 

Див полиовирус - - 4 - - - - - - - - - 4 

Sabin 1 - 1 2 3 5 - 2 4 2 - 1 - 20 

Sabin 2 1 - 14 1 8 - 3 5 2 - - - 34 

Sabin 3 3 2 8 2 - 2 3 12 2 - - - 34 

Общо изолирани 

полиовируси 

4 3 28 6 13 2 8 21 6 0 1 0 92 

Коксаки А9 - - - 2 - - - 1 - - - - 3 

Коксаки В1-6 - 2 30 14 15 26 1 4 10 - 2 - 104 

ЕСНО 1 - - - 1 - - - - - - - - 1 

ЕСНО 2 - - - 3 - 1 3 4 - 1 1 - 13 

ЕСНО 3 - - - 1 - - 1 - - 2 - - 4 

ЕСНО 4 6 - - 2 - 11 1 1 - - - - 21 

ЕСНО 5 - - - - 1 1 - - - - - - 2 

ЕСНО 6 5 14 2 2 3 28 1 2 1 1 3 - 62 

ЕСНО 7 - - - 1 2 4 - - - 1 - - 8 

ЕСНО 9 1 4 - - 1 1 - - - - - - 7 

ЕСНО 11 - - 2 2 - 1 1 - 1 - 1 - 8 

ЕСНО 12 - - - - - 2 - - - - - - 2 

ЕСНО 13 - - 2 1 3 - - 9 2 - 1 - 18 

ЕСНО 14 - 14 - 3 3 9 1 4 - - - - 34 

ЕСНО 15 - - - 1 - - - - - - - - 1 

ЕСНО 18 - - - 1 - - - - - - - - 1 

ЕСНО 20 - - - - - - - 1 - - - - 1 

ЕСНО 21 - - 3 - 1 - 1 - - - - 2 7 

ЕСНО 22 - - - - - 2 - - - - - - 2 

ЕСНО 24 - - - 1 - 1 - - - - - - 2 

ЕСНО 25 - - - 3 3 3 1 - 2 - 3 - 15 

ЕСНО 27 - - - 1 - - - - - 1 - - 2 

ЕСНО 29 - - - - - - - 1 - - - - 1 

ЕСНО 30 - - 86 6 - 1 - 1 4 1 - 2 101 

ЕСНО 31 - - 1 - - - - - - - - - 1 

ЕСНО 33 - - - - - - - 1 - - - - 1 

Общо изолирани 

НПЕВ 

12 34 126 45 32 91 11 29 20 7 11 4 422 
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диви полиовируса 1 тип и 88 ваксинални щама (20 щама от полиовирус 1 тип и по 34 

щама от полиовируси 2 и 3 тип). След 2007г., когато у нас бе въведена инактивирана 

полиоваксина, полиовируси не бяха доказвани. През 2009г. бе изолиран един 

ваксинален полиовирус 1 тип от контактно дете от Македония, където се използва 

ОПВ. През 12-годишния период бяха изолирани общо 422 неполиомиелитни 

ентеровируса от различни серотипове. Сред тях най-засилена бе циркулацията на 

вирусите Коксаки В (104 изолата) и ЕСНО30 (101 изолата). Коксаки В вируси се 

доказваха почти всяка година през проучения период (с изключение на 1999г. и 2008г.), 

като сравнително по-голям брой изолати бяха доказани през 2001 и 2004г., когато се 

наблюдаваше тяхна засилена циркулация. Вирусът ЕСНО30 имаше епидемично 

разпространение през 2001г., през следващите години той бе с много слаба активност. 

Сравнително активна бе циркулацията на някои други ЕСНО вируси: 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) бяха открити при единични случаи на заболявания 

или при контактни лица.  

     Обобщеният анализ на ентеровирусните серотипове, доказани у нас през периода 

1999-2010г. при пациенти с различни клинични диагнози и здрави лица, предоставя 

информация за динамиката в циркулацията на отделните серотипове ентеровируси. 

Някои ентеровирусни серотипове се доказваха почти всяка година в единични случаи 

(т.н. ендемични щамове), докато други имаха циклично разпространение с епидемични 

подеми (т.н. епидемични щамове)(напр. ЕСНО30, 6, 14).  

     Възрастовата структура на ентеровирусните инфекции показа предимно засягане на 

децата на възраст 0-5 год. На тази възрастова група се падат средно 56% от доказаните 

ентеровируси (диапазон през отделните години 29%-83%). Тук се отнасят почти всички 

полиовирусни изолати. В следващите две възрастови групи 6-10г. и 11-15г. процентът 

на ентеровирусните изолати прогресивно намалява: 23% (диапазон 8%-43%) и 11% 

(диапазон 2%-21%), съответно. При лица на възраст над 15г. бяха установени единични 

случаи на ентеровирусни инфекции, предимно при по-млади индивиди. При лица в 

зряла (46-60г.) и напреднала възраст (66-70г.) бяха доказани само 3 и 1 ентеровирусни 

изолата, съответно. 

 
 

Фиг.2. Разпределение по месеци на ентеровирусните щамове, изолирани  

през периода 1999-2010г. 
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      Ентеровируси бяха доказвани целогодишно, като най-голям бе броят на изолатите 

през периода юли-ноември (фиг.2). Доказаните през тези месеци от годината 

ентеровируси съставляваха 72% от всички ентеровирусни изолати, което съответства на 

сезона на повишена активност на ентеровирусите. 

 

 Проучване ролята на ентеровирусите при възникване на тип І  диабет  

     С цел проучване участието на ентеровирусите в патогенезата на тип І диабет бяха 

изследвани серумни проби на 51 деца, страдащи от това заболяване (25 момчета и 26 

момичета) (група 1). От тях 36 деца (19 момчета и 17 момичета) бяха с 

новодиагностициран в рамките на 10-30 дни захарен диабет, хоспитализирани в 

СБАЛДБ, София през 2009-2011г., а 15 деца (6 момчета и 9 момичета) бяха с по-голяма 

давност на заболяването, които се проследяваха (установен диабет). Средната възраст 

на пациентите бе 8,3 год. (диапазон 1 – 15 год.). Като контролна група (група 2) бяха 

изследвани серумите на 18 здрави деца от същия възрастов диапазон (средна възраст 7 

год.) без известни рискови фактори за тип І диабет. 

     Серумите на 51 болни от тип І диабет, както и серумите на 18 здрави деца бяха 

тествани чрез RT-PCR с помощта на панентеровирусни праймери. Доказано бе наличие 

на ентеровирусна РНК в 13 (36%) серумни проби при децата с новооткрит диабет и в 1 

проба при децата с установен диабет (6,7%). Резултатите бяха потвърдени чрез 

използване на два различни кита за RT-PCR. Една серумна проба (5,6%) от контролната 

2 група на здравите деца бе положителна в RT-PCR (табл.10). Установена бе 

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

групата деца с новооткрит диабет и контролната група деца. В групата на децата с 

установен диабет разликата с групата на здравите деца не бе статистически значима. 

Сред позитивните за ентеровирусна РНК пациенти съотношението между лицата от 

мъжки и женски пол бе 7:7. Не бе установена сезонна зависимост при доказаните 

случаи на ентеровирусни инфекции. 

      

Табл.10. Резултати от молекулярно-биологични и серологични изследвания на деца с  

тип І диабет и здрави контроли през 2009-2010г. в България 

  

Изследвани лица 

Наличие на 

ентеровирусна 

РНК в серума 

Наличие на IgM 

антитела срещу 

Коксаки вирусите 

Наличие на 

неутрализиращи 

антитела срещу 

Коксаки В вирусите 

Деца с новооткрит  

тип І диабет (n=36) 
13 (36,1%) 3 (8,3%) 9 (25%) 

Деца с установен  

тип І диабет (на 

проследяване) (n=15) 

1 (6,7%) 3 (20%) 4 (26,7%) 

Здрави деца (n=18) 1 (5,6%) 1 (5,6%) 4 (22,2%) 

 

     Успоредно извършеното серологично изследване чрез ELISA показа наличие на IgM 

антитела срещу Коксаки вирусите при три деца с новооткрит диабет, като при две от 

тях бе доказана ентеровирусна РНК в серума. В групата на проследяваните пациенти 

Коксаки вирусни IgM антитела бяха доказани при едно дете, което е позитивно за 

ентеровирусна РНК в серума и при други две деца с негативни резултати от RT-PCR.  
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     Неутрализиращи антитела срещу Коксаки В вирусите бяха установени в серумите на 

13 (25%) диабетно болни деца, като 4 от тях бяха позитивни за ентеровирусна РНК. В 

група 2 на здравите деца неутрализиращи антитела срещу Коксаки В вирусите бяха 

доказани при 4 (22%) деца, като нито едно от тях не бе позитивно за ентеровирусна 

РНК. Не бе установена статистичиски значима разлика в наличието на антитела срещу 

Коксаки В вирусите между групата деца с новооткрит диабет и контролната група деца. 

     Това пилотно проучване демонстрира възможностите на молекулярния метод RT-

PCR за установяване участието на ентеровирусите в етиопатогенезата на тип І диабет. 

 

Проучване на разпространението на норовирусите в България през 

периода 2007-2010г. 
Проучване на участието на норовирусите при възникване на епидемични и 

нозокомиални взривове от остри гастроентерити в България 

 

     По данни от други страни норовирусите са най-честите причинители на епидемични 

взривове от остри небактериални гастроентерити сред лица от всички възрастови 

групи. С цел установяване на тяхната роля при възникване на епидемични взривове от 

остри гастроентерити в нашата страна бе проучен такъв взрив в гр.Самоков, възникнал 

през периода 05-24 февруари 2007г., при който заболяха 977 лица от различна възраст. 

Според клиничните данни заболявания са били с остро начало и са протичали с гадене, 

повръщане, коремни болки и диария. Тези симптоми са наблюдавани при 896 (91,7%) 

от заболелите. При 259 (26,5%) са установени мускулни болки и главоболие. Около 

половината заболели съобщават за повишаване на телесната температура до невисоки 

стойности. Честотата на диарийните изхождания в повечето случаи е 2-6 в денонощие, 

продължителността на диарията е 12-60 часа. Клиничното протичане в повечето случаи 

е леко, но при 53 деца на възраст 3-36 мес. (34,6% от заболелите в тази възрастова 

група) се развива дехидратация, поради което се налага прием в болница.     

     В НРЛ по ентеровируси бяха изследвани 147 фекални проби от пациенти на  

различна възраст от гр.Самоков. 36 проби бяха изследвани чрез RT-PCR, а останалите – 

чрез метода ELISA за откриване на норовирусен антиген. При 37 (25,2%) от 

изследваните чрез двата диагностични метода фекални проби бе доказано наличие на 

норовирусна РНК или антиген. С цел установяване на генотипа на доказаните 

норовируси 12 проби бяха секвенирани в ISS, Рим, Италия. Секвенциите бяха сравнени 

с наличните в геномните банки NCBI и FBVE (www.hypocrates.rivm.nl/bnwww/divine-

event/ index.html.„„Food-borne Viruses in Europe‟‟, QLK1-CT-1999-00594). Норовирусите 

от всички 12 секвенирани проби от взрива в Самоков показаха принадлежност към 

генетичен вариант GII.4./2006b, който през този сезон бе широко разпространен в 

Европа. Те бяха 100% идентични с щама Hu/NoV/GII.4/Mosonmagyarovarar 2594/ 

2006/HUN, доказан в Унгария през 2006г. 

     С цел изясняване участието на норовирусите при възникване на нозокомиални 

взривове от остри гастроентерити бяха анализирани четири такива взрива, възникнали 

през месеците януари, февруари, април и декември 2008г. сред възрастни пациенти по 

време на тяхното лечение в две вътрешни отделения на УМБАЛ „Св.Анна”, София. 

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

42 от заболелите и 5 контактни бяха взети и изследвани фекални проби чрез RT-PCR за 

норовируси. От тях 19 бяха мъже, а 28 - жени. Норовируси бяха доказани 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 бе 

64 год. (диапазон 42-84 год.). При отделните взривове процентът на откриване на 

норовирусна РНК бе 50%, (5/10), 50% (2/4), 47% (7/15) и 44% (8/18), съответно. При 

http://www.hypocrates.rivm.nl/bnwww/divine-event/
http://www.hypocrates.rivm.nl/bnwww/divine-event/
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четвъртия взрив бе доказана етиологичната роля на норовирусите от геногрупа GII, 

които през последните 15 год. имат най-широко разпространение по света. Клиничното 

протичане бе типично за норовирусния гастроентерит, като не бяха констатирани 

тежки или протрахирани форми, каквито често се наблюдават при лица в напреднала 

възраст. Възникването на взривовете по време съответстваше на характерната за 

норовирусите повишена активност през студените месеци на годината. 

 

Проучване на относителния дял на норовирусните инфекции в етиологичната 

структура на острите гастроентерити сред хоспитализирани деца в България 

  

     С цел изясняване на ролята на норовирусите при спорадични случаи на диарийни 

заболявания и определяне на тяхното място в етиологичната структура на острите 

гастроентерити в детска възраст бяха изследвани 470 фекални проби от деца, 

хоспитализирани с клиника на остър гастроентерит в различни клиники на България 

през периода декември 2006г. - април 2007г. Възрастта на изследваните пациенти 

варираше от 25 дни до 12 год., като 95,6% бяха на възраст под 5 години, 4,4% - на 

възраст от 5 до 7 год., а едно дете – на 12 год. 

     Изследването бе извършено с помощта на специфични антиген-доказващи ЕLISA 

тестове: Rotavirus, Norovirus, Astrovirus и Adenovirus EIA (R-biopharm, Germany). Всяка 

фекална проба бе тествана спрямо четирите най-често срещани ентеропатогенни 

вируси. Положителните резултати за норовирусен антиген бяха потвърдени с метода 

RT-PCR с използване на праймерите JV12/JV13, изхождащи от геномния регион, 

кодиращ вирусната РНК-полимераза. 

     Вирусни ентеропатогени бяха доказани в 220 (46,8%) от изследваните общо 470 

фекални проби. От тях 210 проби съдържаха само по един вирусен ентеропатоген: 

ротавирус от група А - в 127 проби (27% от всички изследвани), норовирус – в 55 проби 

(11,7%), ентерален аденовирус - в 27 проби (5,7%) и астровирус – в 1 проба (0,2%). 

Смесени инфекции от два вирусни ентеропатогена бяха открити в 10 (2,1%)  проби: 

ротавирус + аденовирус (8 проби, 1,7%); ротавирус + норовирус (1 проба, 0,2%); 

норовирус + аденовирус (1 проба, 0,2%) (фиг. 3).  

     Резултатите показват, че норовирусите са причинили общо 57 (12,1%) от 

изследваните случаи на остри гастроентерити, изискващи болнично лечение, и заемат 

второ място след ротавирусите от група А (136 случая, 28,9%). Последните са водещи 

етиологични агенти на остри гастроентерити в детска възраст.   

     Средната възраст (в месеци) на пациентите с доказани ротавируси бе 22,47 ±15,95; 

норовируси – 23,75 ± 16,05; аденовируси - 23,92 ± 22,61, като различията не бяха 

статистически значими. Средната възраст на пациентите, неинфектирани с 

изследваните вирусни ентеропатогени, бе по-голяма – 27,07 ± 23,54 (Р <0,05). 

     Честотата на ротавирусните гастроентерити бе най-голяма през месеците февруари и 

март 2007г., а на норовирусните и аденовирусните - през февруари и април. Общо през 

февруари 2007г. имаше най-голям брой случаи на гастроентерити с доказана вирусна 

етиология, изискващи болнично лечение.  
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Фиг.3 . Етиологична структура на вирусните гастроентерити, възникнали  

               през периода декември 2006г.– април 2007г. в България 

     

      

 

     С цел установяване на генотипа на доказаните норовируси, 17 проби бяха 

секвенирани в ISS, Рим, Италия. Секвенциите бяха сравнени с наличните в геномните 

банки NCBI и FBVE. Сред 17-те случайно подбрани проби, съдържащи норовируси, с 

помощта на секвенционен анализ бяха доказани няколко генотипа и варианта: GII.3 

(Acc.No. EU880924, разделящ 99% идентичност с щам Hu/Graz/10/03/Aus, Acc.No. 

AY994077, и 99.3% с щам GII.3, key:VI0104 в база данни  FBVE); GII.4/2006a (Acc.No. 

EU908204, 100% идентичен с GII.4/2006a, щам Hu/GII.4/Rhy1440/05/UK, Acc.No. 

DQ665819.1); GII.4/2006b (Acc.No. EU884083, разделящ 100% идентичност с щам 

GII.4/2006b от база данни FBVE, key: 59ST0807), GII.20 (Acc.No. EU880922, разделящ 

92% идентичност с щам Hu/NoV/Dover/2000/UK, Acc.No.DQ239565.1 и 97.1% 

идентичност с щам, key: SE/2006/07 в база данни FBVE) и GII.Karachi (Acc.No. 

EU880923, разделящ 99.1% идентичност с щам GII.Karachi, чийто секвенции са 

докладвани по време на взрив в Дания през 2007г., база данни FBVE, key: N07-294, и 

95% идентичност с щам NLV/IF1998/2003/Iraq, Acc.No. AY675554.1) (табл. 11). Двата 

най-разпространени по света през този сезон генетични варианта GII.4/2006b и 

GII.4/2006a бяха доказани в 12 и 2 случая на заболявания, съответно. 

     При три от 4 проби с негативни резултати от PCR за геногрупа І и ІІ беше извършено 

допълнително секвениране в региона ORF1. Сравняването на секвенциите показа, че 

две секвенции са близки с щама NV/GII/Stockholm/IV6189/02/SE, принадлежащ към 

GII.4/2006a, а третата секвенция е сходна с щама Hu/NSW696T/2006/AUS, 

принадлежащ към GII.4/ 2006b. 
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Табл. 11. Генотипове норовируси, доказани при спорадични случаи на заболявания през 

периода декември 2006г. – април 2007г. в България 

 

Геногрупи/ 

генотипове 

Брой доказани 

щамове, % 

Acc. No, наименование на щама в GenBank 

GI 0 0 

GII.3  1 (5,9%) EU880924, Hu/GII/Sofia663/2007/BGR 

GII.4/2006a 2 (11,8%) EU908204, Hu/GII.4a/Sofia367/2007/BGR 

GII.4/2006b 12 (70,6%) EU884083, Hu/Sofia661/2007/BGR 

GII.20  1 (5,9%) EU880922, Hu/GII/Sofia166/2007/BGR 

GII.Karachi 1 (5,9%) EU880923, Hu/Sofia578/2007/BGR  

      

     С цел проучване разпространението на норовирусите у нас и на тяхната роля в 

етиологията на тежко протичащите остри гастроентерити в детска възраст бяха 

изследвани чрез RT-PCR 110 фекални проби на деца, хоспитализирани по повод на 

остър гастроентерит в София, Пловдив, Перник и Стара Загора главно през периода 

декември 2009г. - март 2010г. В проучването беше включен и малък брой случаи на 

заболявания от януари 2009г. (5); юли-октомври 2009г. (6) и юли 2010г. (3). Възрастта 

на изследваните пациенти варираше от 40 дни до 26 год., като 93% от пробите бяха от 

деца на възраст под 5 години, 7% - от лица на възраст 5 - 18 год., една проба бе на жена 

на 26 год. 

     Всички фекални проби бяха изследвани чрез RT-PCR и за ротавируси и бяха 

негативни за тях. От проучените 110 пациента, норовирусна етиология на заболяването 

бе доказана при 26 деца (23,6%). При тези деца норовирусите бяха единствен 

причинител на заболяването, протичащо с дехидратация, поради която се е наложил 

прием в болнично заведение.   

     Пациентите, при които се доказа норовирусна етиология на заболяването, бяха на 

възраст 3 мес. – 9 год.  Двадесет и два (85%) от доказаните случаи на норовирусни 

гастроентерити бяха възникнали през януари 2010г., три случая (12%) - през февруари 

2010 г. и един случай (4%) - през декември 2009г. Тези данни потвърждават зимната 

сезонност на норовирусните инфекции. Не бе установен нито един случай на 

заболяване през топлите месеци на годината. Норовирусни инфекции бяха доказани във 

всички 4 проучени региони на страната.  

     Проведените от нас проучвания показаха важната роля на норовирусите в 

инфекциозната чревна патология в нашата страна и потвърдиха необходимостта от 

създаване на система за надзор на тези широко разпространени инфекции. 

 

Ротавируси 

Проучване на относителния дял на ротавирусните инфекции в етиологичната 

структура на острите гастроентерити сред хоспитализирани лица в България  

през 2005-2009г. 

     С цел изясняване относителния дял на ротавирусните инфекции в етиологичната 

структура на острите гастроентерити в детска възраст у нас, през периода 2005-2009г. 

бяха изследвани за ротавируси фекални проби от общо 4640 пациента с остри 

гастроентерити. От тях 4614 (99,4%) бяха хоспитализирани пациенти, лекувани в 

болнични заведения на 18 окръга в страната, а двадесет и шест (0,6%) - амбулаторно 

лекувани лица. Изследваните бяха на възраст 6 дни – 84 год., като  91,3% бяха деца под 

5 год., 7,3% - деца на възраст 5-18 год., а 1,4% - над 18 год. Средната възраст на 

изследваните за ротавируси пациенти бе 28,34 ± 64,91 мес. За детекция на ротавируси 
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във фекалните проби бяха използвани различни антиген-доказващи методи: латекс-

аглутинация , имунохроматографски метод, ELISA, RT-PCR. От общо 4640 фекални 

проби, тествани за ротавируси, 1603 (34,5%) бяха позитивни за ротавируси от група А 

(табл. 12).  

Табл. 12. Доказани ротавирусни инфекции през периода 2005-2009г. в България 

 

 Брой пациенти, инфектирани с ротавируси/ брой изследвани пациенти (%) по години 

2005 2006 2007 2008 2009 Общо 

Доказани 

ротавирусни 

инфекции 

 

84/202 

(43,5%) 

(95% CI:  

35,0%-48,5%) 

240/602 

(39,9%) 

(95% CI: 

36,0%-43,8%) 

517/1704 

(30,3%) 

(95% CI: 

28,2%-32,6%) 

268/1010 

(26,5%) 

(95% CI: 

23,9%-29,3%) 

494/1122 

(44%) 

(95% CI:  

41,6%-46,9%) 

1603/4640 

(34,5%) 

 

 

     От табл. 12 става ясно, че ротавирусните гастроентерити заемат голям относителен 

дял в етиологичната структура на острите гастроентерити сред хоспитализирани деца в 

България: те съставляват от 26,5% (2008г) до 44% (2009г.) от случаите на остри 

гастроентерити.  

 

Епидемиологична характеристика на ротавирусните гастроентерити сред 

хоспитализирани лица в България през периода 2005-2009г. 

Възрастова структура на  ротавирусните гастроентерити 

     Най-малкият пациент, при който бяха доказани ротавируси, бе на възраст 11 дни, 

най-възрастният – на 63 год. Средната възраст на инфектираните с ротавируси 

пациенти бе 22,70 ± 38,82 мес, която е по-ниска от тази на неинфектираните с 

ротавируси пациенти 31,36 ± 75,06 мес. Различията в тези стойности по години са 

статистически значими в t test (Р < 0,05). Когато се сравнят само пациентите, които са 

на възраст ≤60 мес., не се установява статистически значима разлика между средната 

възраст на негативните и позитивните за ротавируси пациенти (Р =0,6542). 

 

Табл. 13. Сравняване на средната възраст на пациентите с остри гастроентерити - 

отрицателни и положителни за ротавируси по години 

 

 Средна възраст (в мес.) на пациентите, неинфектирани и  инфектирани с ротавируси по години 

2005 2006 2007 2008 2009 Общо 

възр. SD възр. SD възр. SD възр. SD възр. SD възр. SD 

Средна възраст 

на пациентите, 

отрицателни за 

ротавируси  

 

56,74 

 

 

±116,3 

 

36,29 

 

 

±111,1 

 

37,76 

 

 

±82,33 

 

19,87 

 

 

±35,80 

 

25,43 

 

 

±54,57 

 

31,36 

 

 

±75,06 

Средна възраст 

на пациентите, 

положителни 

за ротавируси  

 

32,71 

 

 

±97,93 

 

17,20 

 

 

±21,15 

 

25,15 

 

 

±35,83 

 

19,12 

 

 

±15,12 

 

23,08 

 

 

±39,58 

 

22,70 

 

 

±38,82 

Средна възраст 

на пациентите  

≤60 м., които 

са отрицателни 

за ротавируси 

 

17,21 

 

 

±14,74 

 

16,44 

 

 

±13,63 

 

19,44 

 

 

±14,95 

 

16,43 

 

 

±11,91 

 

16,66 

 

 

±13,59 

 

17,63 

 

 

±13,81 

Средна възраст 

на  пациентите 

≤60 м.,които са 

положителни 

за ротавируси 

 

13,16 

 
 

±9,32 

 

15,11 

 
 

±10,3 

 

19,58 

 
 

±13,33 

 

17,42 

 
 

±10,95 

 

18,43 

 
 

±12,47 

 

17,85 

 
 

±12,18 
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     През 5-те проучени години най-висок процент на случаи на ротавирусни 

заболявания бе установен във възрастовата група 12-23 мес. (41,8%), следвана от 

групите 6-11 мес. (37,3%) и 24-35 мес. (37%) (фиг.4). Подобна е възрастовата структура 

на ротавирусните гастроентерити и в други развити страни (Франция, Германия, 

Италия, Испания и др). Общо децата на възраст 6-23 мес. съставляваха 59% от 

доказаните случаи на ротавирусни гастроентерити. В тази възраст обикновено възниква 

първата ротавирусна инфекция, която е най-тежка и често изисква болнично лечение 

поради бързо развиващата се дехидратация. От всички деца с ротавирусна диария 2,2% 

бяха на възраст 0-2 мес, а 10,2% деца бяха <6 мес. В тази възраст повечето деца са 

защитени от майчините антитела, получени трансплацентарно или чрез майчиното 

мляко. Възникващите при тях ротавирусни инфекции са обикновено асимптомни или 

леки и по-рядко изискват болнично лечение. При по-големите деца (36-59 мес.) 

процентът на ротавирусните диарии бе по-нисък в сравнение с най-уязвимата група 6-

23 мес. (Р<0,005), тъй като по-големите деца вероятно вече са прекарали поне една 

ротавирусна инфекция, което намалява тежестта на следващата инфекция. Общо децата 

на възраст до 3 год. съставляваха 86,2% от доказаните случаи на ротавирусни 

гастроентерити, а децата до 5 год – 94,3%. Нашите резултати са в унисон с данните от 

други проучвания, които показват, че ротавирусните заболявания се срещат предимно 

при деца на възраст под 3-5 год. В тази възраст почти всяко дете прекарва поне един 

епизод на ротавирусна диария, като при всяка следваща инфекция клиничната тежест 

намалява. В нашето проучване бяха включени 332 деца на възраст 5-18 год и 63 лица 

над 18 год. При тях процентът на ротавирусните диарии бе 24% и 14,3%, съответно. 

Тези данни показват, че ротавирусите могат да причиняват клинично значими 

инфекции при по-големите деца (≥ 5 год.), както и при възрастните. Доказана бе 

ротавирусна етиология на взрив от тежко протичащи гастроентерити в училището на 

гр. Брезник през февруари 2007г. със засягане на 7-8 годишни ученици и на тяхната 39-

годишна учителка.  

 

 
 

Фиг.4. Възрастова структура на ротавирусните гастроентерити в България  

през периода 2005-2009г. 
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     От общо изследваните през периода 2005-2009г. пациенти с остри гастроентерити 

2685 (58%) бяха момчета, а 1959 (42%) - момичета. Същото процентно съотношение се 

наблюдаваше между лицата от двата пола, които бяха положителни за ротавируси. Не 

бе установена статистически значима разлика (р=0,5117) по отношение на пола при 

лицата с доказана ротавирусна етиология на заболяването както по години, така и общо 

за целия проучен период. 

 

Сезонна активност на ротавирусите 

 

     Ротавирусните гастроентерити се доказваха целогодишно, като най-голяма честота 

те имаха през студените месеци (ноември-април) (фиг.5). През зимно-пролетния сезон 

ротавирусните инфекции достигаха пик в своята активност в различни месеци: 

декември (2005г., 2008г. и 2009г.); февруари (2006г.); ноември и март (2007г.), април 

(2009г.), т.е. наблюдавани бяха флуктуации в пиковете на ротавирусната активност. 

Отчетени бяха както ранни пикове (през ноември 2007г. и декември 2005г. и 2008г.), 

така и късни пикове през март 2007г. и май 2006г. През целия проучен период месеците 

юни-юли бяха период на най-слаба активност на ротавирусните инфекции. През 2006г., 

2007г. и 2008г. бяха установени атипични пикове в ротавирусната активност през 

горещите месеци на годината (август-септември). В 2006г. и 2008г. пиковете през 

септември в процентно съотношение бяха дори по-големи от тези през характерния за 

ротавирусните инфекции зимен сезон. През август 2007г. беше доказан най-голям брой 

случаи на ротавирусен гастроентерит за цялата 2007г. Летните пикове в ротавирусната 

активност, които не са характерни за страните с умерен климат, вероятно се дължат на 

внос от други страни по време на активния туристически сезон на нови типове и 

субтипове ротавируси, спрямо които няма изграден имунитет сред детското население 

на страната. 

   

 
 

Фиг.5 . Месечно разпределение на доказаните случаи на ротавирусни гастроентерити в 

България през периода 2005-2009г.  
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Разпределение по региони на доказаните случаи на ротавирусни гастроентерити в 

България през периода 2005-2009г. 

 

     През периода 2005-2009г. бяха изследвани за ротавируси фекални проби на 

пациенти с остри гастроентерити от 18 окръга на страната. Най-голям брой проби за 

изследване постъпиха от регионите София-град и София-област (СБАЛИПБ «Проф. 

Иван Киров» и УМБАЛ «Св.Анна», София), следвани Пазарджик, Пловдив, Плевен, 

Бургас, Варна и Стара Загора (табл.14).      

      

Табл. 14. Разпределение по региони на доказаните случаи на ротавирусни 

гастроентерити през периода 2005-2009г. в България 

 
 

Региони 

Брой случаи на ротавирусни гастроентерити (%) / общ брой случаи на 

остри гастроентерити  по години 

2005 2006 2007 2008 2009 Общо 

брой % брой % брой % брой % брой % брой % 

София гр./обл. 61/136 45 202/454 44 335/1124 30 200/659 30 376/750 50 1174/3123 38 

Пазарджик -  8/23 35 47/176 27 22/132 17 51/158 32 128/489 26 

Пловдив 7/22 32 17/46 37 14/64 22 0/43 0 25/71 35 63/246 26 

Плевен -  4/8  44/137 32 6/46 13 14/41 34 68/232 29 

Бургас -  4/22 18 14/51 27 -  16/73 22 34/146 23 

Варна -  -  39/80 49 15/51 29 -  54/131 41 

Ст.Загора 2/13 15 0/12 0 11/40 28 14/25 56 5/7  32/97 33 

Кърджали 4/13 31 5/32 16 -  1/4  -  10/49 20 

Перник 0/3  -  10/29 35 0/4  0/11  10/47 21 

Хасково -  -  -  10/40 25 -  10/40 25 

Разград 8/13  -  -  -  -  8/13  

Добрич -  -  3/3  0/6  -  3/9  

Благоевград -  -  -  -  7/7  7/7  

Монтана -  0/4  -  -  -  0/4  

Велинград -  -  -  -  0/4  0/4  

Шумен 2/2  -  -  -  -  2/2  

В.Търново -  0/1  -  -  -  0/1  

Общо 84/202 42 240/602 40 517/1704 30 268/ 

1010 

27 494/1122 44 1603/4640 35 

      

     От табл. 14 се вижда, че ротавирусни инфекции са регистрирани с висока честота в 

11 проучени региони на страната. Процентът на позитивните за ротавируси фекални 

проби варираше през отделните години в широки граници, като най-нисък (13%, 6/46) 

бе при пробите от Плевен през 2008г., а най-висок (56%, 14/25) - при пробите от Стара 

Загора също през 2008г. За регионите София-град и София-област, от където през целия 

период бяха изследвани голям брой проби, бе установен висок процент на позитивност 

за ротавируси (средно 38%). По отношение на регионите Разград, Добрич, Благоевград, 

Монтана, Велинград, Шумен и В.Търново не могат да се направят изводи за честотата 

на разпространение на ротавирусните инфекции поради малкия брой изпратени проби 

за изследване. 
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Характеризиране на G/P типа на циркулиращите ротавирусни щамове в 

България през 2005-2009г. 

 

     Според специфичността на гените, кодиращи повърхностните белтъци VP7 и VP4,  

всеки ротавирусен щам би следвало да се характеризира като G (VP7) и като P (VP4) 

тип. В настоящето проучване G и P типът на циркулиращите ротавирусни щамове бяха 

определяни с помощта на метода RT-PCR. От доказаните през периода 2005-2009г. 

общо 1603 ротавирусни щама, 1364 щама (85,1%) бяха характеризирани като 

моноинфекции по G (VP7) тип и 1401 (87,4%) - по Р (VP4) тип. Смесени инфекции бяха 

определени в общо 99 пациента (6,2%): 33 (2,1%)– по G тип; 50 (3,1%)- по P тип, а 16  

 (1%)– по двата типа. При 74 щама бе невъзможно определянето на G типа, при 49 

щама – на Р типа, а 34 щама бяха нетипируеми по G и по Р тип.  

     В табл.15 са представени идентифицираните през периода 2005-2009г. в България G 

и Р генотипове ротавируси в случаи на моноинфекции. Сред общо 1364 щама с 

определен G (VP7) генотип, най-голяма честота на разпространение през целия проучен 

период 2005-2009г. имаше типът G2 (28,2%, 384/1364), следван от типовете G9 (25,7%, 

351/1364), G1 (23,5%, 321/1364) и G4 (21,2%, 289/1364). Общо тези типове 

представляват 98,6% от всички характеризирани G типове. Споменатите G типове са 

част от глобално най-широко разпространените G типове (G1, G2, G3, G4 и G9), които 

съставляват над 90% от циркулиращите по света ротавирусни щамове. Единствено 

типът G3, който глобално има широко разпространение, у нас бе доказан с много ниска 

честота (0,4%, 6/1364). Най-разпространеният у нас тип G2 доминираше през 2007г. 

(45,1%), след като предишната година той бе имал много ниска честота (1,2%), което 

вероятно е довело до натрупване на значителен контингент неимунно население. През 

2005г., 2008г. и 2009г. ротавирусните щамове от тип G2 съставляваха 3,2%, 16,7% и 

27,6%, съответно. Вторият по честота тип G9 се регистрираше със значителна честота 

всяка година, като през 2006г. имаше епидемично разпространение и съставляваше 

84,8% от всички идентифицирани тогава ротавирусни щамове. През 2005, 2007, 2008 и 

2009г. неговата честота беше 45,2%, 28,9%, 10,6% и 4,3%, съответно. Типът G1, който 

глобално е най-разпространен и съставлява приблизитено 70% от циркулиращите в 

Европа, Северна Америка и Австралия ротавирусни щамове, у нас имаше доминираща 

роля през 2008г. (39,5%), но се доказваше със значителен процент и през другите 

години: 12,9% (2005г.), 11,1% (2006г.), 23,6% (2007г.) и 18,9% (2009г.). Типът G4 

имаше голяма епидемиологическа значимост през 2009г. (47,1%), 2005г. (38,7%) и 

2008г. (31,2%) и много малък относителен дял през 2006г. (2,3%) и 2007г. (1,4%). Сред 

идентифицираните у нас G типове ограничено разпространение имаха също типовете 

G5 (0,07%), G6 (0,07%), G8 (0,3%), G10 (0,15%) и G12 (0,37%). Тези нечести 

генотипове, които имат обикновено животински произход, се доказват с по-голяма 

честота в развиващите се тропически страни, главно в случаи на тесен контакт с 

домашни животни. 

      Сред общо 1401 ротавирусни щама с идентифициран Р (VP4) генотип, най-голяма 

честота на разпространение през целия проучен период 2005-2009г. имаше типът P[8] 

(67,7%, 948/1401), следван от типа Р[4] (29,9%, 419/1401). Ротавируси от тип P[8] 

съставляваха 100%, 96,3%, 51,3%, 75,6% и 68,8% от идентифицираните през 2005г., 

2006г., 2007г., 2008г. и 2009г. Р типове ротавируси, съответно. Типът Р[4] бе доказан с 

по-голяма честота през 2007г. (47,3%); 2009г. (26,6%) и 2008г. (22,5%). През  2006г. той 

присъстваше спорадично. Общо 97,6% от идентифицираните у нас ротавирусни щамове 

бяха от генотипове P[8] и P[4]. Те са епидемиологично най-значими в целия свят и 

съставляват общо над 90% от циркулиращите по света ротавирусни щамове. Сред 

доказаните у нас P типове, спорадично разпространение имаха също типовете P[3] 
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(0,07%), P[6] (0,36%), P[9] (1,7%), P[10] (0,14%) и P[14] (0,14%). Тези генотипове се 

доказват с по-голяма честота в развиващите се тропически страни и често имат 

животински произход. 

     

Табл. 15. Разпределение и честота на G и Р генотипове ротавируси, доказани през 

периода 2005-2009 г. в България в случаи на моноинфекции 

 
Гено- 

тип 

Брой (%) ротавирусни G и Р типове, доказани по години  

Общ 

брой 

% от пет 

годишен 

период 
2005 2006 2007 2008 2009 

брой % брой % брой % брой % брой % 

G1 4 12,9 19 11,1 120 23,6 104 39,5 74 18,9 321 23,5 

G2 1 3,2 2 1,2 229 45,1 44 16,7 108 27,6 384 28,2 

G3 - - - - 3 0,6 1 0,4 2 0,5 6 0,4 

G4 12 38,7 4 2,3 7 1,4 82 31,2 184 47,1 289 21,2 

G5 - - - - - - 1 0,4 - - 1 0,1 

G6 - - - - - - 1 0,4 - - 1 0,1 

G8 - - 1 0,6 - - 1 0,4 2 0,5 4 0,3 

G9 14 45,2 145 84,8 147 28,9 28 10,6 17 4,3 351 25,7 

G10 - - - - 1 0,2 - - 1 0,3 2 0,1 

G12 - - - - 1 0,2 1 0,4 3 0,8 5 0,4 

Общо  31 100 171 100 508 100 263 100 391 100 1364 100 

P[3] - - - - 1 0,2 - - - - 1 0,1 

P[4] - - 4 2,5 238 47,3 62 22,5 115 26,6 419 29,9 

P[6] - - 1 0,6 1 0,2 2 0,7 1 0,2 5 0,4 

P[8] 29 100 156 96,3 258 51,3 208 75,6 297 68,8 948 67,7 

P[9] - - 1 0,6 4 0,8 2 0,7 17 3,9 24 1,7 

P[10] - - - - - - 1 0,4 1 0,2 2 0,1 

P[14] - - - - 1 0,2 - - 1 0,2 2 0,1 

Общо  29 100 162 100 503 100 275 100 432 100 1401 100 

           

      

     През периода 2005-2009г. бяха доказани общо 23 различни комбинации между G и Р 

типовете ротавируси в качеството на моноинфекции. Най-широко разпространение  

имаха ротавирусните щамове със специфичност G2Р[4] (28,5%), G9Р[8] (23%), G1Р[8] 

(22,9%) и G4Р[8] (22,5%). Те са част от глобално най-често срещаните ротавирусни 

комбинации, съставляващи 92,6% от циркулиращите по света ротавируси. През 5-

годишния период най-голям относителен дял имаха щамовете със специфичност 

G2Р[4]. Те не бяха идентифицирани през 2005г., много слабо циркулираха през 2006г. и 

имаха най-широко разпространение през 2007г. (48%). Щамове от комбинацията 

G9Р[8] се доказваха всяка година: най-често през 2006г. (84,6%), 2005г. (48,1%) и 

2007г. (26,3%). Щамове с комбинация G1Р[8] имаха най-голяма епидемиологическа 

значимост през 2008г. (39,9%), а тези с комбинация G4Р[8] – през 2009г. (47,9%), 2005г. 

(40,7%) и 2008г. (33,2%). Тези данни показват, че активността на циркулацията на 

ротавируси с определени G/Р комбинации се характеризира с циклични колебания с 

ежегодна смяна на доминиращия тип (фиг.6). Останалите 19 идентифицирани G/Р 

комбинации бяха доказвани с много ниска честота (0,1%-0,6%). 

     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. 
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 Фиг. 6. Относителен дял (%) в България на глобално най-разпространените G/P 

                                                    комбинации по години 

 

Проучване на евентуалната връзка между възрастта на пациента и типа на 

инфектиращия ротавирусен щам 

     Поради липсата на категорични данни в достъпната ни литература за съществуване 

на връзка между възрастта на пациента и типа на инфектиращия ротавирусен щам, ние 

си поставихме за цел да проучим дали съществува такава корелация в България.  В 

табл.16 е представена средната възраст на пациентите (в месеци) ± SD, инфектирани с 

различни G типове ротавируси през отделните години на проучения период. 

      

Табл. 16. Средна възраст на пациентите, инфектирани с различни G типове ротавируси 

в България през периода 2005-2009г. 

 
      

 

G 

типове 

Средна възраст (в месеци) и стандартно отклонение (SD) на пациенти, при които са 

изолирани ротавируси с определен G тип по години  

2005 2006 2007 2008 2009 Общо 
ср. 

възр. 

SD ср. 

възр. 

SD ср. 

възр. 

SD ср. 

възр. 

SD ср. 

възр. 

SD ср. 

възр. 

SD 

G1 18,0 ±16,39 16,8 ±13,04 25,11 ±43,89 18,68 ±14,49 29,42 ±74,34 21,6 ±5,43 

G2 8,0 ±0 26,0 ±0 25,48 ±22,5 24,13 ±17,93 21,12 ±16,67 20,95 ±7,48 

G3     48,5 ±50,2 13,0 ±0 18,5 ±6,36 26,67 ±19,11 

G4 43,75 ±100,72 13 ±1,41 20,0 ±8,37 15,85 ±7,69 18,77 ±15,51 22,27 ±12,31 

G9 45,42 ±100,98 18,23 ±26,52 23,11 ±42,66 28,42 ±31,03 16,13 ±10,13 26,26 ±11,71 

Смесени 

нфекции 

14,5 ±4,95 10,5 ±2,65 38,62 ±72,77 19,62 ±8,55 27,11 ±24,7 22,07 ±11,41 

 

     От табл. 16 става ясно, че общо през периода 2005-2009г. не бе установена 

сигнификантна разлика в средната възраст на децата, инфектирани с различни G типове 

ротавируси. При тип G1 бе отбелязана по-голяма средна възраст на заболелите деца 

през 2007 и 2009г.; при тип G2 – през 2006, 2007 и 2008г., при тип G4 – през 2005г., а 

при тип G9 - през 2005 и 2008г., но различията не бяха статистически значими. За типа 

G3 не могат да се направят изводи в това отношение, тъй като се касае за малък брой 
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пациенти. Общото заключение е, че не съществува статистически значима корелация 

между възрастта на пациента и G типа на ротавируса, причинител на заболяването.  

           

Секвенционен и филогенетичен анализ на ротавирусни щамове, представители 

на широко разпространените в човешката популация G и Р типове 

Извършен бе секвенционен и филогенетичен анализ на 16 нуклеотидни секвенции от 

доказани у нас при деца ротавирусни щамове от генотипове G1, G3, G4, G9; P[8] и P[4] 

с цел изясняване на техния произход и еволюционни взаимоотношения. Проведено бе 

детайлно интратипово класифициране на доказаните у нас ротавирусни щамове, т.е. 

определена бе принадлежността на секвенциите на гените VP7 и VP4  към определени 

линии и сублинии в рамките на генотипа, като бяха използвани най-последните 

класификационни схеми на отделните генотипове ротавируси. При анализа бе 

обръщано внимание на генетичната близост на българските ротавирусни щамове с 

аналогичните щамове от ваксините RotaТeq и Rotarix. Сред щамовете от генотип G1 бе 

установена принадлежност на анализираните секвенции към различни сублинии в 

рамките на типа: щамът BG408/G1P[8]/2009 се отнася към сублиния Іа и е генетично 

отдалечен от щамове от същия генотип, доказани у нас през предходен период 

(BG1326/2007 и BG1508/2007), които се групират в сублиния ІІе (фиг.7). Описаните в 

предишни наши проучвания ротавирусни щамове, доказани в България през 2005, 2007 

и 2008г., също се отнасят към линии І и ІІ. Щамът WI79-9 (G1) от ваксината RotaТeq 

принадлежи към сублиния ІІІа, докато щамът G1 на ваксината Rotarix се отнася към 

линия ІІ. 

     Анализираните три щама от генотип G3 са близки на генетично ниво: доказаният у 

нас през 2009г. щам BG11/2009 със специфичност G3P[9] е генетично близък с щамове 

със същата специфичност, идентифицирани у нас през 2007г. (BG1840) и 2008г. 

(BG932). Всички те принадлежат към сублиния Іс. Следователно генът G3 в 

българските ротавирусни щамове не е претърпял през периода 2007-2009г. значителни 

еволюционни промени. Щамът WI78-8 (G3) от ваксината RotaТeq се отнася към 

сублиния Іа (фиг.8). 

     Сред секвенираните български щамове от 2009г. и 2008г., носители на ген G4, са 

установени големи секвенционни различия. Генът VP7 на щама BG504/2009 със 

специфичност G4P[8] принадлежи към сублиния Іс. Анализираните в предишни наши 

проучвания български щамове от 2006г. и 2008г. също принадлежат към линия І. 

Вторият щам BG913/2008 със специфичност G4P[6] е генетично отдалечен от тях и се 

позиционира в рядката линия VI, към която се отнасят два човешки ротавирусни щама 

ВР1547/2005 и ВР1792/2004, изолирани в Унгария, човешкият щам М3014/1996, 

изолиран в Австралия,  и свинският щам О-1, изолиран в САЩ. Тези данни 

предполагат, че  проучените два български щама са резултат на внос от различни 

източници. Изходният щам BrB-9 (G4) от ваксината RotaTeq се отнася към сублиния Іа 

(фиг. 9). 

     И двата анализирани щама от тип G9 (BG394/2008 и BG489/2009) се отнасят към 

сублиния ІІІd (фиг.10). Подобна принадлежност имат ротавирусните щамове G9, 

доказани у нас в предишни години, както и повечето съвременни ротавирусни щамове 

от този тип, циркулиращи в други страни.  

     Филогенетичният анализ на гена VР4 (участъка VP8*) на български щамове от тип 

P[8], който е най-разпространен в човешката популация, показа, че те се различават във 

филогенетично отношение: щамовете BG623/2008 и BG458/2009 се групират с човешки 

щамове от други страни в линия ІІI, докато щамовете BG394/2008 и BG408/2009 са 

значително отдалечени от тях и заедно с ирландския щам R409 формират отделен  
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 Thai-1604/human/2001/Thailand

 6365/human/G1P[8]/2006/India

 Dhaka3-03/human/G1P[8]/2003/Bangladesh

 Dhaka8-02/human/G1P[8]/2002/Bangladesh

 ISO-4/human/2001/India

 Agroj23/human/G1P[8]/2002/Bangladesh

 Dhaka60/human/G1P[8]/2002/Bangladesh

 Matlab2-02/human/G1P[8]/2002/Bangladesh

 BG408/human/G1P[8]/2009/Bulgaria

Ia

Id 97-SZ29/human/China

 AU64/human/Japan

Ic Mvd9816/human/1996-99/Uruguay

 Mvd9810/human/1996-99/Uruguay

 VN-355/human/VietNam

 VN-281/human/VietNam

 Thai-804/human/Thailand

Ib

 CH631/human/Thaiwan

 TE1/human/Japan

 417/human/Japan

Ie

I

VIII Egypt-7/human/Egypt

 PA19/human/2001/Italy

 PA32/90/human/Italy
IX

 Oh-64/human/USA

 Cos-70/human/1987/Costa Rica

 DC03/human/G1P[8]/Thaiwan

IIa

IId PA430/00/human/Italy

 PA5/03/human/Italy

 PA2/04/human/Italy
IIb

IIe 1407/human/1991/Russia

IId AU007/human/Japan

 Fin-408/human/1996/Finland

 AH466/human/2007/UK

 Py03IPN113/human/G1P[8]/2002-05/Paraguay

 SI-201/06/human/G1P[8]/Slovenia

 BG1326/human/G1P[8]/2007/Bulgaria

 BG1508/human/G1P[8]/2007/Bulgaria

 Py03SR286/human/G1P[8]/2002-05/Paraguay

 Py03SR139/human/G1P[8]/2002-05/Paraguay

 AH451/human/2007/UK

 AH037/human/2006/UK

 AH033/human/2006/UK

IIe

II

 Fin-220/human/Finland

 PA5/90/human/Italy
V

VII Ban-59/human/1988/Bangladesh

 421/human/Japan

 K54/human/USA

 Kor-64/human/Korea

IV

 KU/human/G1P[8]/1978/Japan

 K2/human/Japan
IIIc

IIIb Egy-8/human/1988/Egypt

 WC3xWI79/human/1992/RotaTeq/USA

 Wa/human/G1P[8]/1974/USA

 Brz-6/human/1992/Brazil

 B-4/human/1995/Brazil

 Brz-5/human/Brazil

IIIa

III

X SW20/21/porcine/UK

VI AU19/human/G1P[6]/Japan

XIb C60/porcine/USA

XIa T449/bovine/USA
XI

 OSU/porcine/G5P[7]/USA/outgroup

100

92

89

96

95

99

91

99

73

97

90

99

77

99

99

98

92

92

87

99

91

0.05  
Фиг.7. Филогенетична дендрограма, построена на основата на гена VP7 на ротавируси 

от тип G1 
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 R142/human/2000-06/China

 64vp7n/human/G3P[19]/2004-06/Thailand

 4643/human/2001-03/Japan

 Y111/human/China

 VN-124/human/2001-03/VietNam

 48vp7n/human/G3P[19]/2004-06/Thailand

 CMH054/human/G3P[8]/Thailand

 Chi-4/human/2001-03/China

 CS02-01/human/Taiwan

 SP1.9-3/human/2004-06/Spain

 SP5.7-3/human/2004-06/Spain

 Rus-18/human/2001-03/Russia

 95-91/human/1996/Japan

 95-87/human/Japan

 MP126/human/India

 107E1B/human/India

 RMC437/human/2004/India

 ITO/human/G3P[8]/1981/Japan

 RV3/human/G3P[6]/1977/Australia

 AU-1/human/G3P[9]/1982/Japan

 YO/human/G3P[8]/Japan

 J-12/human/G3P[8]/1990/Japan

 T108/human/China

 TK15/human/G3P[8]/1991/Japan

 WC3xWI78/human/1992/RotaTeq/USA

 HFF7/human/G3P[8]/Brazil

Ia

Ib 02/92/human/G3P[9]/1992/Japan

 L621/human/G3P[9]/2006/China

 CMH134/human/G3P[9]/2004/Thailand

 CC425/human/G3P[9]/1997/USA

 KC814/human/G3P[9]/1998/USA

 PAI58/human/G3P[9]/1996/Italy

 PAH136/human/G3P[9]/1996/Italy

 BG932/human/G3P[9]/2008/Bulgaria

 BG11/human/G3P[9]/2009/Bulgaria

 BG1840/human/G3P[9]/2007/Bulgaria

 RUS-Nov06-K2/human/G3P[9]/2006/Russia

 BA222/feline/G3P[9]/2005/Italy

 Rus-Nov07-2253/human/G3P[9]/2007/Russia

 RUS-Nov06-K10/human/G3P[9]/2006/Russia

Ic

 CMP096/porcine/G3P[19]/2001/Thailand

 CP-1/bovine/G3P[5]/UK

 PP-1/bovine/G3P[7]/1976/UK

I

 SA11/simian/G3P[1]/1958/ZAF

 RRV/rhesus/G3P[3]/1975/USA

 RV52/96/canine/G3P[3]/1996/Italy

 GRV/caprine/G3P[3]/1998/ Korea

 CMH222/human/G3P[3]/2001/Thailand

 RUBV3/bovine/G3P[3]/200X/India

II

 HO-5/equine/G3P[12]/1982/Japan

 Ro1845/human/G3P[3]/1985/Israel

 RV198/95/canine/G3P[3]/1995/Italy

 K9/canine/G3P[3]/1981/Australia

 A79-10/canine/G3P[3]/1979/USA

 CU-1/canine/G3P[3]/1982/ USA

 HCR3/human/G3P[3]/1984/USA

 Cat97/feline/G3P[3]/1984/Australia

 7177-1042/human/G3P[8]/Mexico

III

 30-96/rabbit/G3P[14]/1996/Italy

 B4106/human/G3P[14]/2000/Belgium

 308/rabbit/G3P[22]/2001/Italy

 160/rabbit/G3P[22]/2001/Italy

 229/rabbit/G3P[22]/2001/Italy

IV

 TUCH/rhesus/G3P[24]/2002/USA

 OSU/porcine/G5P[7]/1977/USA/outgroup

86

89

70

100

100

96

71

71

95

84

100
99

100

97

93

100

99

94

95

100

99

99

100

100

100

99

85

94100

70
94

94

0.02  
Фиг. 8. Филогенетична дендрограма, построена на основата на гена VP7 на ротавируси 

от тип G3 
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 VN-21/human/2002/Vietnam

 PV5249/human/1992/USA

 NB111/86/human/G4P[6]/South Africa

 40/91/human/Italy

 GR856/86/human/G4P[8]/South Africa

 Kagawa/90-513/human/Japan

 BrB-9/human/1996/RotaTeq/USA

 ST3/human/G4P[6]/1975/UK

 Odelia/human/G4P[8]/1984/Japan

 Hochi/Human/G4P[8]/1980/Japan

Ia

 RMC100/human/India

 CIT-176RV/human/Irland

 SC-134/human/India

 Arg-1631/human/G4P[8]/1998/Argentina

 Arg-737/human/G4P[8]/1997/Argentina

 Arg-987/human/G4P[8]/1998/Argentina

Ib

 Kagawa/88-104/human/Japan

 Kagawa/88-349/human/Japan

 Kagawa/88-231/human/Japan

Ib

 Arg-1723/human/G4P[8]/1998/Argentina

 BrzRJ/human/Brazil

 Py99355/human/G4P[8]/Paraguay

 24/03/human/Italy

 Py99348/human/G4P[8]/Paraguay

 Arg-2037/human/G4P[8]/Argentina

 Py98102/human/G4P[8]/Paraguay

 755/00/human/Italy

 Mvd9907/human/1999/Uruguay

 Arg-1662/human/G4P[8]/1998/Argentina

 J-4621/human/Japan

 J-4623/human/Japan

 Omsk08-377/human/G4P[8]/2008/Russia

 RUS-Nov06-1255/human/G4P[8]/2006/Russia

 BG504/human/G4P[8]/2009/Bulgaria

 Nov09-D263/human/G4P[8]/2009/Russia

 Arg-1546/human/G4P[8]/Argentina

 Arg-958/human/G4P[8]/Argentina

Ic

Id Arg-928/human/G4P[8]/1998/Argentina

I

IV K/porcine/Russia

 O11-4/porcine/Slovenia

 P14-3/porcine/G4P[6]/Slovenia
VIII

III Gottfried/porcine/G4P[6]/1974/USA

 VA79/human/1992/Italy

 VA75/human/1992/Italy

 PV5257/human/81-83/Italy
II

 VN-592/human/2003/VietNam

 R479/human/G4P[6]/2004/China

 VN-16/human/2002/VietNam

 VN602/human/2003/VietNam

 E931/human/2008/China

 CMP77/porcine/Thailand

V

 M3014/human/1996/Australia

 O-1/porcine/G4P[7]/USA

 BP1792/human/G4P[6]/2004/Hungary

 BG913/human/G4P[6]/2008/Bulgaria

 BP1547/human/G4P[6]/2005/Hungary

VI

VIIa D151/human/Mexico

VIIb ICB2185/porcine/Brazil

 Arg/P3/porcine/G4P[6]/Argentina

 Arg/P14/porcine/G4P[6]/Argentina

 Arg/P28/porcine/G4P[6]/Argentina

VIIc

 Arg/P30/porcine/G4P[6]/Argentina

 Arg/P23/porcine/G4P[6]/Argentina

 Arg/P9/porcine/G4P[6]/Argentina

VIId

VII

 OSU/porcine/G5P[7]/1977/USA/outgroup

100

98

99

100

100

100

100

95

91

90

100

96

96

100

100

82

99

99

91

75
92

87

91

97

74

100

80

78

0.05  
 

    

 

Фиг.9. Филогенетична дендрограма, построена на основата на гена VP7 на ротавируси 

от тип G4 
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 AHP66/human/G9P[8]/2005/Turkey

 ITA-MAR1-2005/human/G9P[8]/Italy

 GUP30/human/G9P[8]/2004/Turkey

 R342/human/2005/Ireland

 RUS-Nov06-1289/human/G9P[8]/2006/Russia

 BG394/human/G9P[8]/2008/Bulgaria

 G9-SP5.6-9/human/2005/Spain

 GUP180/human/G9P[8]/2005/Turkey

 AHP58/human/G9P[6]/2005/Turkey

 AHP22/human/2005/Turkey

 BG489/human/G9P[8]/2009/Bulgaria

 Kd257/human/2005/Iraq

 00-SG2509/human/1996-2000/Japan

 KUMS04-100/human/2004/South Korea

 ISO31/human/India

 17025-03/human/2003/Ireland

 Perth-G9.1/human/G9P[8]/1999/Australia

 Hun9/human/G9P[8]/1998-2001/Hungary

 B6509-01/human/G9P[8]/2001/Belgium

 Py00477/human/G9P[8]/1998-2000/Paraguay

 SI1791/human/2001/Slovenia

 R77/human/2001-02/Sweden

 BD431/human/G9P[8]/1996/Bangladesh

 BD426/human/G9P[6]/1996/Bangladesh

 US1205/human/G9P[6]/1996/USA

 US1145/human/G9P[6]/1996/USA

 INL1/human/G9P[6]/1994/India

 ING16/human/G9P[6]/1994/India

 MW69/human/G9P[6]/1997/Malawi

 MW47/human/G9P[6]/1997/Malawi

IIId

IIIc CIT-254/human/1997-99/Ireland

 684VN/human/1999/Vietnam

 608VN/human/1999/Vietnam
IIIb

 Mc323/human/G9P[19]/1989/Thailand

 Mc345/human/G9P[19]/1989/Thailand
IIIa

III

VId JP32-4/porcine/G9P[23]/2002/Japan

VIc JP16-3/porcine/G9P[23]/2002/Japan

 K-1/human/1995/Japan

 99-TK2082/human/1999/Japan
VIe

VIf T203/human/1997/China

 JP29-6/porcine/G9P[8]/2002/Japan

 JP3-6/porcine/G9P[6]/2002/Japan
VIg

 JP13-3/porcine/2002/Japan

 JP35-7/porcine/2002/Japan
VIb

VIa Hokkaido-14/porcine/G9P[23]/2001/Japan

VI

 OM67/human/G9P[8]/1997/USA

 OM46/human/G9P[8]/1997/USA
V

IV 97-SZ37/human/1997/China

II 116E/human/G9P[11]/1985/India

 F45/human/G9P[8]/1987/Japan

 AU32/human/G9P[8]/1987/Japan

 WI61/human/G9P[8]/1983/USA

I

 OSU/porcine/G5P[7]/1977/USA/outgroup

100

99

100

100

100

100

98

100

97

99

72

98

97

94

87

79

0.05  
 

Фиг. 10. Филогенетична дендрограма, построена на основата на гена VP7 на 

ротавируси от тип G9 
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 BG1840/human/G3P[9]/2007/Bulgaria

 BG11/human/G3P[9]/2009/Bulgaria

 BG885/human/G6P[9]/2008/Bulgaria

 BG932/human/G3P[9]/2008/Bulgaria

 Hun6/human/G6P[9]/Hungary

 Hun8/human/G6P[9]/1998/Hungary

 Hun7/human/G6P[9]/Hungary

 BA222/feline/G3P[9]/2005/Italy

 Omsk08-442/human/G3P[9]/2008/Russia/

 K8/human/G1P[9]/Japan

 PA151/human/G6P[9]/1987/Italy

 Cat2/feline/G3P[9]/1984/Australia

 Hun3/human/G6P[9]/1995/Hungary

 Se584/human/G6P[9]/1998/USA

 CC425/human/G3P[9]/2001/USA

 FRV-1/feline/G3P[9]/1985/Japan

 O265/human/1997/Japan

 M318/human/1997/Japan

 AU387/human/G3P[9]/1993/Japan

 AU-1/human/G3P[9]/1982/Japan

 02-92/human/G3P[9]/1992/Japan

 512B/human/1997/Japan

 CMH134/human/G3P[9]/2004/Thailand

 AU228/G3P[9]/1993/Japan

I

 CP1030/human/G12P[9]/Japan

 Kor588/human/G12P[9]/2002/South Korea

 K12/human/G12P[9]/1999/Argentina

 T152/human/G12P[9]/1998/Thailand

 CP727/human/G12P[9]/2001/Japan

II

 Mc345/human/G9P[19]/1989/Thailand/outgroup

 DS-1/human/G2P[4]/outgroup

 Wa/human/G1P[8]/outgroup100

75

100

100

96

91

94

85

93

72

80

98

99

78

8785

0.05  
 

Фиг. 11. Филогенетична дендрограма, построена на основата на гена VP4 на 

ротавируси от тип Р[9] 

 

клъстер. Ваксиналният щам WI79-4 (P[8]) от ваксината RotaTeq се отнася към линия ІІ, 

а генът P[8] на ваксината Rotarix се отнася към линия І. 

     Двата секвенирани български щама от тип P[4] се различават в генетично 

отношение. Щамът BG80/2006 се групира заедно с близкородствени до него щамове от 

Южна Корея (KMR010 и KMR24), Италия (1-2003 и 3-2004) и Германия (GERIH-09) в 

сублиния Vb. Вторият български щам BG133/2006 е най-близък в генетично отношение 

(99% генетична хомология) с бразилски щамове (rj5619/02 и rj5323/02) и с щам от 

Италия (H93-1996), които се отнасят към линия ІV. И двата български щама 

принадлежат към съвременните линии (ІV и V) на гена VP4. 
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Секвенционен и филогенетичен анализ на ротавирусни щамове, представители на 

редки/необичайни за човешките ротавируси типове 

     Анализирани бяха 17 секвенции на ротавирусни щамове, представители на някои 

редки типове на повърхностните протеини VP7 (G5, G6, G8 и G12) и VP4 (P[6], P[9] и 

P[14]). Тези ротавирусни генотипове не се покриват от съществуващите ваксини и биха 

могли да придобият потенциал за по-широко разпространение сред ваксинираните 

деца. 

     Единственият секвениран щам от тип G5 BG620/2008 се групира със свински 

щамове от линия II, включваща само животински ротавируси (свински, телешки и 

конски), и следователно неговият ген VP7 има свински произход. Българският щам 

BG885/G6P[9]/2008 от тип G6, който е разпространен предимно при телета и овце/кози  

и не е типичен за човешките ротавируси, е генетично най-близък с телешкия щам 

E16TR/G6P[11], изолиран в Турция през 2005г. и с човешкия щам  Hun5/G6P[14], 

доказан в Унгария през 1997, отнасящи се към линия VІ. Произходът на гена VP7 (G6) 

на този български щам не е много ясен. Предстои да се секвенират гените NSP4 и VP6, 

за да се изясни категорично неговият произход. Вторият български щам от този тип 

BG502/2006 е значително отдалечен от него във филогенетично отношение. 

Компонентата G6 от ваксината RotaTeq (WI79-4/1992) се отнася към линия ІV.  

     Сравнени бяха секвенциите на три български ротавирусни щама (BG437/2009, 

BG503/2009 и BG896/2007) от тип G8, който е разпространен предимно сред телета, 

овце/кози, и лама. Те са близкородствени и се групират с други човешки щамове в 

сублиния G8d. Българският щам BG667/2008 от тип G12 е отдалечен филогенетично от 

представителите на съществуващите линии I-IV. 

     Секвенциите на гена VP4 при щамовете BG1645/2007 и BG913/2008, които са от тип 

P[6], се групират в V линия, но в различни сублинии – Vа и Vb, съответно. Линия V 

включва човешки и свински ротавирусни щамове. Щамът BG913/2008 е най-близък във 

филогенетично отношение с човешките щамове ВР720 и ВР1231, изолирани в Унгария 

през 1993 и 2002г. съответно, и вероятно неговият ген VP4 има човешки произход. 

Вторият български щам BG1645/2007 от сублиния Vb се групира със свинските 

ротавирусни щамове 221/04-19, 221/04-20 и 221/04-21, доказани в Италия през 2004г. и 

неговият ген VP4 по всяка вероятност има свински произход. Другите два български 

щама от генотип P[6] (BG353/2009 и BG620/2008) са генетично отдалечени от щамовете 

BG1645/2007 и BG913/2008.  

     Филогенетичният анализ показа, че VP4 гените на 4-те български щама от генотип 

P[9], доказани през различни години (BG1840/2007, BG885/2008, BG932/2008 и 

BG11/2009) са близкородствени, имат човешки произход и се отнасят към линия І 

(фиг.11). 

     При сравняване на секвенциите на щамовете BG503/G8P[14]/2009 и 

BG896/G8P[14]/2007 от генотип P[14] се установи, че те са генетично близки и се 

групират с други човешки щамове в линия g. Ротавирусите от генотип P[14] са най-

разпространени сред хора и зайци, но се срещат спорадично при телета, овце/кози и 

лама. У нас този генотип не е претърпял през годините големи еволюционни промени. 

     Анализът показа, че нуклеотидните секвенции на доказаните у нас в различни 

години ротавируси от типове 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. 
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Характеризиране на антигенните региони на представителни ротавирусни 

щамове, доказани в България през периода 2005-2009г. 

 

     Сравнени бяха аминокиселинните секвенции в областта на големите антигенни 

региони A, B, C и F на протеина VP7 на български ротавирусни щамове от типове G1, 

G3, G4, G8 и G9 с тези на аналогични щамове, доказани в други страни – 

близкородствени и прототипни за отделните линии и сублинии. База за сравняване бяха 

секвенциите на референтните за всеки тип ротавирусни щамове. Установени бяха 

ограничен брой аминокиселинни замени, някои от които са типични за отделните 

линии/сублинии, а други са характерни само за българските щамове. 

     Извършен беше сравнителен анализ на антигенните региони на повърхностните 

протеини VP7 и VP4 на български ротавирусни щамове от типове G1, G2, G3, G4 и P[8]  

и тези на аналогични щамове на ваксините RotaTeq и Rotarix. Установени бяха 

аминокиселинни различия в 5 позиции (при щамове от тип G1), 6 (G2), 7 (G3), 8 (G4) и 

2 (P[8]) в сравнение с ваксината RotaTeq. В сравнение с ваксината Rotarix бяха 

установени различия в 2 позиции при щамовете от тип G1. Продължителният 

мониторинг на подобни секвенционни промени ще бъде полезен при оценяване 

ефективността и осъвременяване на наличните ваксини.  

 

Табл. 16 (a, b, c, d). Различия в аминокиселините от антигенните региони между 

българските ротавирусни щамове със специфичност G1 (а), G2 (b), G3 (с) и G4 (d) и 

аналогичните щамове от ваксините RotaTeq и Rotarix 

а) 

Ротавирусни 

щамове G1 

Позиции на а.к. и замени 

94 97 101 147 217 

WI79-9/ RotaTeq N D T S M 

Rotarix N E S N M 

BG1326/2007 N E S S M 

BG1508/2007 N E S S M 

BG408/2009 S E S N T 

 

 

b) 

Ротавирусни 

щамове G2 

Позиции на аминокиселини и замени 

87 96 99 213 241 242 

SC2-9/ RotaTeq A D E S I S 

BG1643/2007 T N E D V N 

BG683/2008 T N K D V N 

 

с) 

Ротавирусни 

щамове G3 

Позиции на аминокиселини и замени 

87 91 146 212 218 238 242 

WI78-8/ RotaTeq T T A A V K D 

BG1840/2007 S P A T I N N 

BG932/2008 S T V T I N N 

BG11/2009 S T V T I N N 
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d) 

Ротавирусни 

щамове G4 

Позиции на аминокиселини и замени 

87 90 94 96 143 145 146 211 

BrB-9/ RotaTeq S P S T R A S D 

BG504/2009 S P S T K T S N 

BG913/2008 T R G N R I A - 

 

 

VІІ. РЕЗЮМЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ (ИЗВОДИ) 

 

1. Установено е значително участие на полиомиелитните и неполиомиелитни 

ентеровируси при възникване на взривове от полиомиелит, ваксино-асоцииран 

паралитичен полиомиелит, остри вяли парализи при деца <15 год., серозни 

менингити и енцефалити, тип І диабет. Ролята на ентеровирусите в етиологията на 

парези на лицевия нерв при деца <15 год и остри гастроентерити у нас не е 

значителна.  

2. Установено е съзвездие от циркулиращи ентеровируси и динамика в тяхното 

разпространение през периода 1999-2010г. Проследяването на циркулацията на 

ентеровирусите е необходимо с цел идентифициране на серотипове и варианти с 

висок патогенен и епидемичен потенциал. 

3. Имунният статус на населението у нас по отношение на полиомиелита в периода 

непосредствено преди епидемичния взрив през 2001г. не е на оптималното ниво. 

Установени са незадоволителни (<80%) нива на серопозитивност спрямо 

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

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

6 год. и 7-18 год. След 2001г. нивото се подобрява, но по отношение на полиовирус 

3 тип остава субоптимално при лица на възраст 15-34 год. и 40-44 год. 

Поддържането на добър имунен статус в бъдеще е важна предпоставка за избягване 

на взривове от полиомиелит, дължащи се на внос на диви или генетично променени 

ваксинални полиовируси. 

4. Оптимизиран е алгоритъм за бърза детекция и типизиране на ентеровируси в 

клинични проби. Доказването на ентеровирусна РНК с помощта на RT-PCR с 

праймери от високо-консервативни региони на 5‟ ÚTR и молекулярно типизиране с 

помощта на RT-PCR с праймери от региона VP1 и последващо секвениране 

позволяват бърза идентификация на ентеровирусите в клинични проби без 

необходимостта от клетъчно култивиране. 

5. Норовирусите имат значително участие при възникване на епидемични и 

нозокомиални взривове от остри гастроентерити у нас. Норовируси от генотип 

GII.4 са водещи причинители на епидемични взривове и спорадични случаи на 

гастроентерити. 

6. Проучена е етиологичната структура на вирусните гастроентерити сред 

хоспитализирани деца в България. Ротавирусните инфекции имат водеща роля 

(29%), а норовирусните инфекции заемат второ място след ротавирусните (12%). 

7. Установено е широко разпространение на ротавирусите в България през периода 

2005-2009г. (26,5% - 44%). По основните вирусологични и епидемиологични 

параметри ротавирусните инфекции в България са близки до тези в развитите 

страни с умерен климат и се различават значително от тези в тропическите страни. 

8. Извършеното мащабно характеризиране на циркулиращите ротавирусни щамове по 

G и P тип чрез молекулярно-биологични методи показа предимно разпространение 



 

 

47 

на ротавируси със специфичност G2P[4], G9P[8], G4P[8] и G1P[8] и епизодични 

случаи на заболявания, причинени от някои необичайни ротавирусни типове. Един 

от глобално значимите ротавирусни типове G3P[8] у нас се доказва много рядко. 

Установен е нисък процент смесени ротавирусни инфекции  (6,2%) и нетипируеми 

щамове (9,4% частично и 2,4% напълно нетипируеми).  

9. Филогенетичният анализ на циркулиращи у нас ротавирусни щамове разкрива 

техните еволюционни взаимоотношения с щамове от други страни. Той показва 

съществуване на интратипова хетерогенност при някои ротавирусни типове. 

Установена е принадлежност към различни генетични линии или сублинии на 

ротавирусни щамове от типове G1, G4, P[6] и P[8], доказани у нас в различни 

години. Идентифицирани са единични секвенции с животински произход, 

възникнали вероятно в резултат на реасортация между човешки и животински 

ротавируси. 

10. Сравнителният антигенен анализ на български ротавирусни щамове показва 

сходство в аминокиселините в основните антигенни участъци на повърхностните 

протеини VP7 и VP4 с ротавирусни щамове, циркулиращи в други страни, и с 

щамовете, включени в състава на двете лицензирани ротавирусни ваксини. 

Идентифицирани са по няколко различия (2-7) в аминокиселините с аналогичните 

ваксинални щамове. 

11. Установеното генетично многообразие на ротавирусите от група А у нас, 

ежегодните промени в спектъра и разпределението на отделните типове 

ротавируси, интратиповата хетерогенност на ротавирусите, обуславят 

необходимостта от постоянен мониторинг на циркулиращите ротавирусни щамове. 

Той е важна част от системата за надзор на ротавирусните инфекции и ще има 

принципно значение при оценката на ефективността на прилаганата ротавирусна 

ваксина и при евентуално оптимизиране на нейната формула. 

 

VІІІ. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ (ПРИНОСИ) 

 
       НАУЧНИ ПРИНОСИ С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР 

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

взрив от полиомиелит в България през 2001г. 

2. Доказани са три случая на ваксино-асоцииран паралитичен полиомиелит (ВАПП) в 

България през 2006г., като са проучени молекулярните механизми от страна на 

вирусите и факторите от страна на макроорганизма за възникване на тези 

състояния. 

3. Проучен е случай на продължителна екскреция на генетично променен ваксинален 

полиовирус при дете с тежък имунен дефицит. 

4. Разшифрована е етиологията на голям епидемичен взрив от серозни менингити у 

нас през 2001г. и е доказана ролята на ентеровирус ЕСНО30. 

5. За първи път у нас е доказана връзка между ентеровирусната инфекция и 

развитието на тип 1 диабет с помощта на молекулярни методи. 

6. За първи път в България са доказани норовируси и е установена тяхната роля във 

възникване на епидемични и нозокомиални взривове от гастроентерити. 

7. За първи път у нас е извършено генотипиране по G и P тип на циркулиращи 

ротавирусни щамове с помощта на молекулярни методи. 

8. Извършен е генетичен анализ на български ентеровирусни, норовирусни и 

ротавирусни щамове и са определени техните еволюционни взаимоотношения с 

щамове от други страни. 
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9. Доказана е секвенционна близост в антигенните участъци на циркулиращите 

български ротавирусни щамове от типове G1, G2, G3, G4 и P[8] с аналогичните 

щамове на двете лицензирани ваксини. Идентифицирани са по няколко (2-7) 

аминокиселинни различия.   

 

       НАУЧНИ ПРИНОСИ С ПОТВЪРДИТЕЛЕН ХАРАКТЕР 

1. Доказана е най-висока честота на разпространение у нас на ротавирусните щамове 

със специфичност G2P[4], G9P[8], G4P[8] и G1P[8], което предполага висока 

ефективност на всяка една от лицензираните в момента ротавирусни ваксини. 

2. Проучени са основните вирусологични и епидемиологични характеристики на 

инфекциите, причинени от ентеровируси, норовируси и ротавируси, у нас. 

 

       НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

1. Оптимизиран е диагностичен алгоритъм за детекция и идентификация на 

ентеровируси в клинични материали с помощта на молекулярни методи без 

извършване на клетъчно култивиране. 

2. Оптимизирани са методи за доказване и характеризиране на норовируси и 

ротавируси в клинични проби. 
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Участия в научно-изследователски проекти 

 
1. Проект                                Европейска мрежа за надзор над ротавирусните 

                                                 заболявания (European Rotavirus Surveillance Network – 

                                                 EuroRotaNet) 
• Срок                                      2008-2010г. 

• Ръководител                         Зорница Младенова 

• Базова организация              Национален център по заразни и паразитни болести 

• Координатори                       Dr. Jim Gray и Dr. Miren Iturriza-Gomara  

                                                  (Health Protection Agency, London, UK - Enteric Virus Unit, 

Virus Reference Department, Centre for Infections) 
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• Финансиране                        65 000 евро за целия период  

• Изпълнители                         З.Младенова, Н.Корсун, М.Георгиева 

 

2. Проект                                Генетично разнообразие на ротавирусите:                 

предизвикателство за ротавирусната ваксина? 

• Срок                                      2009-2010г. 

• Ръководители                       доц. д-р Нели Корсун и Dr. Andrej Steyer 

• Базови организации             двустранен  проект между Националния  център по 

заразни и паразитни болести (България) и Институт по 

микробиология и имунология към Факултета по медицина 

на Университета в гр. Любляна (Словения), проект  

                                                  № НТС01-130/2008 

• Организации в РБ                 НЦЗПБ, УМБАЛ „Св. Анна”, СБАЛИПБ „Проф. Иван   

Киров”, ЦНИВМИ „Проф. д-р Павлов” 

• Финансиране                         29 000 лева за целия период, осигурено от Фонд „Научни 

изследвания” към МОМН 

• Изпълнители                         Н.Корсун, З.Младенова, М.Георгиева, П.Петров, 

А.Мангъров, Р.Пешев, Р.Бостанджиева 

 

3. Проект                                Норовирусната инфекция в България - клинично и 

молекулярно-биологично изследване 

• Срок                                      2009г. 

• Ръководител                         доц. д-р Майда Михайлова Тихолова 

• Базова организация              Медицински Университет – София, договор № /2007 

• Организация                         Национален център по заразни и паразитни болести 

• Финансиране                        Около 8000 лева, осигурени от МУ-София 

• Изпълнители                         Н.Корсун, З.Младенова, А.Мангъров, Р.Чипева 

 

4. Проект                                Остри гастроентероколити при деца < 5 годишна 

възраст - епидемиологично, клинично и диагностично 

проучване 

• Срок                                       2007г. 

• Ръководител                         доц. д-р Радка Комитова 

• Базова организация              Медицински Университет – Плевен 

• Финансиране                        7 500 лева за целия период, осигурено от МУ-Плевен 

                                                  УМБАЛ „Д-р Г. Странски”-Плевен и НЦЗПБ-София 

• Изпълнители                         Ц. Петкова, Ш. Ахмед, Р. Комитова, В. Попова, Х. 

   Хиткова, Н.Корсун, З.Младенова, Н. Кючюков 

 

5. Проект                                Клинично, вирусологично и молекулярно-генетично 

проучване върху разпространението на 

калицивирусните инфекции в България 

• Срок                                      2007г. 

• Ръководител                         доц. д-р Майда Михайлова Тихолова 

• Базова организация              Медицински Университет – София, договор №43/2007 

• Организация                         Национален център по заразни и паразитни болести 

• Финансиране                        6 549 лева за целия период, осигурено от МУ-София 

• Изпълнители                         Н.Корсун, З.Младенова, А.Мангъров, Св.Алексиева 

Оценка  на СМН                     отлична 
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6. Проект                                 Вирусологично и молекулярно-биологично 

проучване върху разпространението на ротавирусната 

инфекция сред детското население в България и 

клинично протичане на заболяването 

• Срок                                      2006г. 

• Ръководител                         доц. д-р Майда Михайлова Митова 

• Базова организация              Медицински Университет – София, договор №18/2006 

• Организация                         Национален център по заразни и паразитни болести 

• Финансиране                        6 549 лева за целия период, осигурено от МУ-София 

• Изпълнители                         Н.Корсун, Зл.Кълвачев, З.Младенова, Л.Андонова, 

А.Мангъров, Св.Алексиева 

Оценка  на СМН                     отлична 

 

7. Проект                                Клинично, вирусологично и молекулярно-биологично 

  проучване върху участието на ентеровирусите в 

  етиологията на някои невроинфекции в България 

• Срок                                      2006г. 

• Ръководител                         д-р Любена Андонова 

• Базова организация             Медицински Университет – София, договор №19/2006 

• Организации                        СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” и НЦЗПБ 

• Финансиране                        6 240 лева за целия период, осигурено от МУ-София 

• Изпълнители                        М.Митова,  Н.Корсун, Сн.Гюрова, Зл.Кълвачев, 

                                                 З.Младенова, А.Мангъров, Св.Алексиева 

Оценка  на СМН                    отлична 

 

 

 

 

 

 

 

 


