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                                            С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 

 

     относно научно-изследователската, научно-приложната и учебна дейност на  

    Доц. Д-р Ива Стефанова Христова,дмн, във връзка с кандидастването й за  

академичната длъжност „Професор” по научната специалност „ Микробиология” към 

НЦЗПБ 

 

                                                                   от Академик Д-р Богдан Петрунов 

                                                                        НЦЗПБ 

 

             В конкурса обявен от НЦЗПБ в Д.В. бр.49/2012 за академичната длъжност 

професор по научната спеиалност „ Микробиология” се е явил само един кандидат – 

Доц. Д-р Ива Стефанова Христова,дмн, зав. Национална референтна лаборатория по  

предавани с кърлежи инфекции, лептоспири и листерии на НЦЗПБ. 

            Доц. Христова е родена през 1966г в София, където завършва през 1989г МУ с 

отличен успех. След това постъпва в НЦЗПБ и изминава пътя от научен сътрудник ІІІ 

ст. до доцент през 2006г, доктор по медицина през 1998г и доктор на науките през 

2012г. Притежава специалности по микробиология и по вирусология. Провела е 

многобройни курсове за специализация в чужбина: САЩ, Холандия, Германия, което й 

е позволило да се изгради като високо квалифициран микробиолог. Носител е на 

няколко престижни международни и национални награди за научно-изследователските 

си приноси. Владее свободно английски и руски езици. 

            При запознаване с творческата активност на Доц. Христова силно впечетление 

прави високата й целенасоченост и последователност, с ясно поставени цели и задачи в 

областта на микробиологията, специално по направление борелиози,  което й е 

позволило да получи много оригинални и потвърдителни резултати с теоретично и 

приложна значение. Най-важните условия за тези постижения е безспорно високата 

интелегентност, професионална култура, богати методични възможности, 

организационни способности и голяма амбиция на кандидатката.  Веднага искам да 

подчертая, че високо ценя тези качества на Доц. Христова, тъй като я познавам от 

началото на нейната професионална кариера и за мен тя е пример за много успешно 

развитие като учен, диагностик и преподавател. Днес определено трябва да се каже, че 

Доц. Христова  е един от водещите наши микробиолози с утвърден не само 

национален, но и международен авторитет сред медицинската общност. Нейното 
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умение да работи с колегите и качествата й на отлично подготвен специалист е 

позволило, да бъде ръководител на 4 международни и 6 национални успешно 

осъщестнени научни проекти 

          В конкурса Доц. Христова се е представила с 128 журнални статии, от които 32 

отпечатани в чужбина в списания с импакт фактор и 96 у нас и с участия в 8 

монографии – 2 в чужбина и 6 у нас. Силно впечатление прави нарастващата творческа 

активност на кандидатката, която след избирането й за доцент през 2010г е 

публикувала 7 труда. Доказателство за много високата стойност на резултатите от 

нейната работа е фактът, че статиите й са цитирани 307 пъти от чуждестранни автори и 

66 пъти от български, а така също и високият импакт фактор – 65,571 на нейните 

трудове, документиран много коректно. 

         Многостранна е изследователската дейност на Доц. Хрлистова и многобройни са 

теоретичните и приложни приноси от нейната дейност, които основно са насочени в 

проучвания върху Б. бургдорфери, тяхните ултраструктурни особености, антигенна 

характеристика и методи за  тяхното доказване, начините за предаване на инфекцията и 

др., най-важните от които, обобщено представени според мен,  са следните. 

- Определени са главните и второстепенните антигени на Б.бургдорфери, тяхната 

специфичност и динамиката на антитялоотговора, който предизвикват. 

- Много задълбочени и оригинални са проучванията на кандидатката с използването на 

ПСР техниката, с които установява за първи път по-големия патогенен потенциал на Б. 

гаринии и доминирането на Б. афзелии в кърлежите-приносители. 

-  От голямо значение са получените данни за ролята на отделните протеини на Б. 

бургдорфери при болните с Лаймска болест – по-голямата роля на  протеина VlsE при 

ранната фаза на болестта и по-високата реактивност на протеина FlaB при напреднала и 

късна фаза на болестта; хетерогенността на протеина OspC и значението на типовете 

K,E,F, B като най-подходящи за включване в диагностичен набор,  убедително доказано 

в български и американски пациенти с Лаймска борелиоза. 

-  За първи път е сравненна реактивността на С6 пептида от Б. бургдорфери, Б. гаринии 

и Б. афзелии  в български и американски пациенти, която е различна в двете проучвани 

популации, отразявяща различното географско разпространение на борелиите по света. 

-  Проведени са за първи път изследвания у нас върху Анаплазма фагоцитофилум и е 

установено, че в близо 1/3 от болните с фебрилни реакции и еритема мигранс след 

ухапване от кърлежи се дължи на А. фагоцитофилум. 
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- Важни от теоретична и пректическа гледна точка са данните за коинфекциите при 

гризачи и кърлежи, които обославят разнородната клинична картина при хора. 

- Много интересни са проведените за първи път у нас изследвания върху ККХТ 

вирусите, тяхната високата  генетична стабилност и принадлежността им към 

Европейско-Турската група щамове. 

- Важна практическа стойност имат проведените за първи път у нас проучвания върху 

разпространението на ханта вирусите и много добрите възможности на  РТ-ПСР за 

откриването им в гризачи и риска за хората във връзка с това. 

- За целите на своите проучвания Доц. Христова е разработила, усъвършенствала и 

внедрила успешно в лабораторната практика редица диагностични и изследователски 

методи базирани на имунензимния метод, ПСР технологията, имуноблот и др. 

          Освен като изследовател от висока класа, Доц. Христова се проявява и като много 

добър преподавател, с подчертан интерес към подготовката на млади кадри. Това личи 

от активното й участие в курсовете по СДО по микробиология, в ръководството й на 3 

успешно защитили докторанта и 1 дипломант. Специално трябва да се изтъкне 

ежедневната й работа като клиничен микробиолог, ръководител на Национална 

референтна лаборатория с отношение към едни от най-актуалните от здравна и 

обществена гледна точка инфекции каквите са борелиозите и въобще кърлежово 

преносимите инфекции. 

          В заключение на казаното, си позволявам да характеризирам Доц. Ива Христова 

като високо интелегентен, с широка микробиологична култура професионалист, който 

работи много последователно и упорито, с големи възможности за развитие. Нейното 

голямо трудолюбие и активност, които позволиха успешната й реализация, е много 

стимулиращ  пример за по-младите колеги. Това ми дава основание да заявя, че тя е 

перспективен млад учен, с доказани качества на изследовател, преподавател и 

клиничен микробиолог, с утвърден национален и международен авторитет, ползващ се 

с уважението на микробиологичната ни общност. Всичко това позволява с пълна 

убеденост да препоръчам на уважаемото жури да избере Доц. Д-р Ива Стефанова 

Христова,дмн за Професор” по „Микробиология” към НЦЗПБ. 

 

16.10.2012 

                                                        

                                                                        Академик Д-р Богдан Петрунов 


