
РЕЦЕНЗИЯ 

 

 

по конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР в областта на висшето 

образование :"7.Здравеопазване и спорт" направление "7.1 Медицина" за нуждите на 

отдел Микробиология, обявен в ДВ бр.49/ от 29.6.2012, с единствен кандидат доц. д-р Ива 

Стефанова Христова, дм, дмн. 

 

от проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн., Ръководител Катедра по медицинска 

микробиология при Медицински университет – София 

 

 

 След завършване на медицинското си образование в Медицинска академия – София през 

1989 г., доц. Ива Христова започва изключително успешното си развитие като учен и 

преподавател в Националния център по заразни и паразитни болести – Микробиологичния 

отдел и Катедрата по микробиология. Постъпва като научен сътрудник в Референтната 

лаборатория по предавани с кърлежи инфекции, лептоспири и листерии. Утвърждава се като 

водещ национален специалист в областта на изследванията и диагностиката на Лаймската 

борелиоза и обичан от студентите преподавател по микробиология. През 1994 г. придобива 

специалност по микробиология. От 1995 до 2007 завежда лабораторията, която през 2007 

прераства в Референтна лаборатория по предавани с кърлежи инфекции, лептоспири и 

листерии. През 2006 г. е избрана и придобива научното звание ст.н.с. ІІ ст.  

 Важно значение в професионалното и научно израстване на доц. Христова имат 

множеството специализации в периода 1995-2009 във водещи научни центрове като 

Университет Джон Хопкинс,  Института по медицинска микробиология Макс фон Петенкофер, 

Институт по обществено здравеопазване и околна среда, гр. Билтховен, Холандия.  За кратък 

период през 1998 г. капитализира резултатите от изследванията и специализациите в защита на 

докторска дисертация на тема “ Проучвания върху микробиологичната диагностика, 

хуморалния имунен отговор и антигенните особености на причинителите на Лаймската 

борелиоза у нас”. Във връзка с новите отговорности придобива и специалност по вирусология 

(2008). През 2012 г. обобщава резултатите от изследванията си върху бактериалните и 

вирусните кърлежовопреносими инфекции в дисертационен труд за придобиване научната 

степен “Доктор на медицинските науки”. Чест прави на кандидата защитата на този труд, което 

понастоящем не се изисква за придобиване на академичното звание “Професор”.   Доц. 

Христова е оценена високо с множество награди: на Института по Микробиология "Ст. 
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Ангелов" към БАН за най-успешен млад микробиолог в България за 1999 г., Награда Morrison 

Rogosa на Американската асоциация по микробиология за принос в медицината през 2002, 

Първа награда от Фонд "Научни изследвания", МОН, за научно-изследователски проект през 

2004 г.; Първа награда за принос в медицината от Съюза на Учените в България, 2006.  

 

 Представените научни трудове и документация охарактеризират доц. Христова като 

водещ изследовател, преподавател и професионалист в областта на медицинската 

микробиология в страната и в международна научна общност. От началото на трудовата си 

дейност и понастоящем основен обект на научни интереси и диагностична дейност са 

кърлежовопреносимите инфекции с цел проследяване разпространението не само на Лаймската 

борелиоза, но и на редица други значими за страната бактериални и вирусни причинители на 

инфекции като рикетсиите, ерлихиите и анаплазмите, Francisella tularensis, Crimean-Congo 

hemorrhagic fever virus, арбовируси причинители на кърлежов енцефалит и хантавирусите – на 

ХТБС. Поставените задачи, са успешно постигнати чрез разработването и апробирането на 

съвременни имунологични и молекулярно-имунологични и генетични методи като ЕLISA 

тестове от ново поколение с получени от автора рекомбинантни антигени за диагностика на 

Лаймската борелиоза; различни варианти геномни амплификационни тестове (PCR, nestet PCR, 

RT-PCR, обратно-транскриптазна PCR). 

 

 В конкурса доц. Христова участва със 136
.
 научни труда, които приемам за рецензиране 

както следва:  

- Автореферат от дисертационен труд за научната и образователна степен “Доктор” 

- Автореферат от дисертационен труд за научната степен степен “Доктор на науките” 

- Статии в научната периодика и сборници от научни прояви – 128 бр., от които  в 

издания с импакт фактор (ИФ) – 24 с общ ИФ 65,571 

- Монографии и глави от монографии – 8, от които 2 в чужбина.  

 Резултатите от научните изследвания доц. Христова е докладвала на 126 научни форуми 

в страната (64) и чужбина (62).  

 Трябва да се отбележи, че резултатите от изследванията на доц. Христова са 

публикувани в престижни списания с висок ИФ като: Med. Microbiol.Immunol.; Am. J. Trop. 

Med. Hyg.; Int. J. Immunopathol. Pharmacol.; J. Clin. Microbiol.; Scand. J. Infect. Dis.; Clinical 

Immunology (3,863); Wien. Klin. Wochenschr.; Emerging Infectious Diseases (6,859); Ann. Agric. 

Environ. Med.; Clin. Microbiol. Infect.; Antiviral Res.(4,439); Vaccine (3,766); Vector-Borne and 

Zoonotic Diseases. Постигнат е значително висок ИФ - 65,571.  
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Трудовете са оценени високо  от научната общност – 41 от тях са цитирани 307 пъти, .  

включително от 241 чуждестранни изследователи.  

 Анализът на трудовете според участието на автора показва, че доц. Христова е първи 

автор в 71, ръководител на изследователския колектив в 9 и втори автор в 35, което е показател 

за водещата й и съществена роля в изследванията. Свидетелство за възходящо научно развитие 

е разработването на 41 труда, отпечатани след придобиване през 2006 г. на научното звание 

“Доцент”. Като цяло наукометричните показатели представят кандидата като високо 

продуктивен, уважаван и известен учен със съществен принос за развитието на 

микробиологичните изследвания и контрола на инфекциите.  

 

 Научно-изследователската дейност на кандидата се отличава с ясно изразена 

концентрация върху диагностиката и разпространението на Лаймската борелиоза и други 

значими бактериални и вирусни причинители на кърлежово-преносими инфекции в следните 

основни научни и научно-приложни направления:   

- Проучвания върху причинителите на Лаймската борелиоза в България и 

микробиологичната диагностика на заболяването: внедрена в страната културелна 

диагностика (1, 55, 62, 65, 74); ултраструктурната характеристика на местните щамове 

(60, 62, 65); разработване на ELISA и имунофлуоресцентни диагностични тестове с 

антигени от местни изолати (1, 43, 63, 82) и имуноблот тест за потвърдителна 

диагностика (45, 58, 59);  внедрен в страната е метод доказване на локално 

синтезираните антитела срещу B. burgdorferi в ликвора (5, 46, 48);  разработени и 

внедрени са различни PCR системи за доказване генома на  основните видове борелии, 

причиняващи Лаймска болест в България и в Европа (2, 98). 

- Проучвания върху клиничните форми на Лаймската борелиоза в България, оценка на 

серологичните диагностични методи, изследване динамиката на специфичния 

антитяло отговор и сравнителни проучвания върху ефикасността на лечението с 

антибиотици от различни групи: описание на редки клинични форми и честотата на 

различните клинични прояви на болестта в България (14, 53, 56, 66, 73, 78, 83, 87, 88, 

100, 130); оценка на основните ИФТ, ELISA и имуноблот методи (1, 11, 43, 58, 82); 

оценка и динамика на серологичните маркери (1, 9, 36, 49, 51, 57, 58,105); оценка 

ефективността на доксициклина и азитромицина (12, 46).  

- Клониране и експресия на рекомбинантни B. burgdorferi протеини и прилагането им в 

ELISA тестове (19, 95, 104, 106, 107, 111, 123, 124, 129).  

- Изследване диагностичния капацитет на синтезирани пептиди на VlsE антигена (2) 

- Изследвания върху участието на различните OspC-генотипове в антитяло отговора 
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при Лаймската борелиоза: 2, 24. 

- Проучвания върху разпространението и причинителите на човешката гранулоцитна 

анаплазмоза в България (4, 33, 34, 37, 64, 67, 75, 76, 96, 101, 103). 

- Изясняване ролята на кърлежите в страната като вектори (2, 7, 10, 17, 39, 40, 84, 86) 

и на мишевидни гризачи като резервоари и приносители (16, 17, 90, 91, 102) на 

причинители на инфекции при хората.  

- Проучвания върху генетични особености на причинителя на Кримската Конго 

хеморагична треска,  върху антитяло отговора срещу българската ККХТ ваксина (2, 

15, 23, 27, 110, 114, 115, 116, 125, 131, 134) и на  разпространението на вируса сред 

хората и сред домашните животни в България (2).  

- Оптимизиране на серологичната и PCR диагностика на хантавирусите (2, 25, 28, 31, 

117, 127, 133).  

- Оптимизиране на серологичната диагностика на кърлежовия енцефалит в България. 

Разработване на RT-PCR системи за откриване на вируса на кърлежовия енцефалит (2, 

118, 118, 132).  

- Проучвания върху пациенти с неясен фебрилен синдром (2, 112, 113, 126).  

- Проучвания върху лептоспирозите (13, 71, 79, 81, 97, 99, 121, 128) и рикетсиози (8).   

 

 В изследванията си доц. Христова е постигнала значителни оригинални и потвърдителни 

научни приноси, както и приноси с научно-приложен характер, по-значимите от които могат да 

се обобщят както следва:  

- Изяснена е динамиката на антитяло отговора при болни в различни фази на Лаймската 

борелиоза. Разграничени са главните и второстепенни антигени на B. burgdorferi, 

индуциращи имунния отговор в ранния и напредналия стадий на болестта. Установена е 

по-висока серумна реактивност при невроборелиоза срещу антигените на B. garinii и при 

Лайм-артрит срещу B. burgdorferi sensu stricto. 

- Проведени са първите у нас оригинални насочени проучвания с PCR върху 

заразеността на кърлежите с борелии и анаплазми. Установеното доминира не на В. 

afzelii в изследваните кърлежи при известното доминиране на невроборелиозата, 

свързана с В. garinii, сред късните прояви на Лаймската болест, подкрепят хипотезата на 

автора за по-висок патогенетичен потенциал на В. garinii.  

- При пациенти с Лаймска борелиоза най-подходящ материал за изследване с PCR е 

кожна биопсия от областта на еритема мигранс. С PCR се потвърждава се ранната 

хематогенна разсейка на бактериите. Процентът на доказване на борелии в урината е 

сравним с този при изследване на кръв.  
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- Съществени приноси са постигнати в изучаването и разработването на нови 

имунологични методи в диагностиката на Лаймската болест.  

- Намерено е, че в началния стадий на Лаймска борелиоза използването в ELISA на 

рекомбинантен VlsE протеин на Вorrelia burgdorferi, може да постигне сходна 

чувствителност с рутинните търговски китове с няколко рекомбинантни антигена. 

Реактивността срещу VlsE дори и в ранния стадий е предимно IgG и в по-нисък 

процент IgM. Други получени от доц. Христова рекомбинантни антигени като FlaB, 

OspC и OspA показват сходна, но 2-кратно по-ниска реактивност. В напредналата и 

късна фаза използването като антигени на VlsE и FlaB позитивират повече случаи на 

заболяването в сравнение с в сравнение с ранната фаза на болестта. Реактивността 

към VlsE е предимно ИгГ, при FlaB и OspC е както IgG, така и IgM, докато към OspA 

е само IgG. Добавянето на още един антиген - OspC или OspA осигурява максимална 

реактивност и специфичност в тази фаза. Както в ранната, така и в късната фаза VlsE 

осигурява най-висока чувствителност на теста, докато OspA играе минимална роля 

като антиген.  

- OspC е силно хетерогенен протеин на B. burgdorferi. Само 18-20% от серумите на 

болни с ранна Лаймска борелиоза имат антитела към всички генотипове OspC 

протеини и нито един генотип не открива антителата във всички серуми, което налага 

включване на повече от един генотип в диагностичния тест. За първи път е 

установено, че OspC типовете К, Е, F и В са най-подходящи за включване в 

мултиантигенен диагностичен набор. Комбинирането на OspC генотипове К с F или Е 

открива 100% от българските пациенти с предварително доказани антитела срещу 

OspC.  

-  Със синтезирани от автора С6 пептиди са разработени ЕLISA тестове. Установена е 

висока реактивност на тези пептидите, което е в подкрепа на твърденията за висока 

имуногенност на този участък от молекулата на VlsE антигена. В контраст с 

общоприетата теза, че С6 участъкът е силно консервативен, е установено, че с С6 

пептиди от различните видове борелии се получават различни резултати. Установена 

е по- висока реактивност на С6 пептида от В. burgdorferi s.S. в сравнение с С6 

пептидите от В. garinii и В. afzelii, както при американски, така и при български 

болни. Реактивността към С6 пептидите от В. garinii и В. afzelii е по-висока при 

българските в сравнение с американските пациенти, което отразява 

разпространението на съответните видове борелии.  
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- Доказана е висока честота (13,4%) на инфектиране на кърлежите с Anaplasma 

phagocytophilum и В. burgdorferi. Важна находка е фактът, че че около 1/3 от болните с 

фебрилна реакция след ухапване от кърлеж и около половината от болните 

едновременно с фебрилитет и еритема мигранс са заразени с A phagocytophilum. Много 

по-често тези коинфекции се откриват в кърлежи, носители и на рикетсии. Направено е 

едно от първите в света и първото за България проучване за инфекция с A. 

phagocytophilum сред ухапаните от кърлежи лица у нас, което показва, че заболяването е 

широко разпространено в страната. Приблизително 1096 от болните с Лаймска борелиоза 

имат серологични данни за инфекция и с A phagocytophilum. По-висок е процентът (20%) 

на човешка гранулоцитна анаплазмоза сред болните, развили фебрилна реакция след 

ухапване от кърлеж. Откриването на специфичните антитела и при здрави лица, 

потвърждава циркулацията на А. phagocytophilum в България.  

- Секвенирането генома на българските щамове показва над 99% хомоложност с типовия 

американски щам A. phagocytophilum. Съчетаването на PCR и серологичните техники 

разширява диагностичните възможности при анаплазмозата. PCR позитивира рано в хода 

на болестта, преди появата на специфичните антитела.  

- Установено е, че заразеността на иксодовите кърлежи с рикетсии е по-висока от заразе-

ността им с другите кърлежовопреносими бактериални причинители - В. burgdorferi, A. 

phagocytophilum и Francisella tularenisis.  

- Важно значение имат първите генетични проучвания на български вируси на кримската 

хеморагична треска (ККХТ), изолирани от кръв на пациенти през 2003-2009 г., които 

показаха генетичната им стабилност, както и че принадлежат към Европейско-Турската 

група на изолатите от Югоизточна Европа, Русия и Турция.  

- В диагностиката на хеморагичната треска с бъбречен синдром най подходящ метод е 

Real time RT-PCR с TaqMan сонди за откриване на хантавируси в гризачите. Доказано е 

че хантавирусите се задържат предимно в далака и бъбреците на гризачите, и в по-малка 

степен в белите дробове и кръвта. За първи път е изследвано разпространението на 

различните видове хантавируси в България. Установено е доминиране на хантавирус 

Dobrava-Belgrade хантавирус чрез секвениране на циркулиращи в страната вирусни 

щамове.  

- Секвенирани са важни участъци от РНК генома на българския ваксинален ККХТ щам V 

42/81. Установено е, че S-сегмента е с обща дължина 1673 нуклеотида и кодира протеин 

с големина 482 аминокиселини. Пълното секвениране на М-сегмента е с дължина от 

5353 нуклеотида, кодиращ протеин от 1688 аминокиселини.  
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- Проведените за първи път мащабни проучвания върху пациенти с неясен фебрилен 

синдром в България откриват инфекция с вируса на кърлежовия енцефалит при 2,5% от 

изследваните 527 болни, хантавирусни инфекции — при 14% от болните и ККХТ - при 

4%.  

- Описание на първият случай на инфекция с Rickettsia slovaca и развитие на TIBOLA 

(tick born lymph adenopathy).  

- С високо национално значение са проведените микробиологични епидемиологични 

проучвания върху заразеността на кърлежи и животни с дискутираните тук причинители 

на инфекции при хората. Определят се географски ендемични райони в страната.  

- Достойнство на труда са разработените диагностични геномни амплификационни 

техники и ELISA тестове с рекомбинантни антигени.  

  

 Доц. Христова проявява значителна активност за осигуряване финансови средства за 

развитие на изследователската дейност на колективите, ръководени от нея и за подпомагане 

национално-отговорните задачи на НЦЗПБ. Ръководи 8 проекта, финансирани по VІІ рамкова 

програма (1), от МОН (4) и други източници и участва в колектива на още 3 проекта. С 

разработените рационализации (2) и внедрявания (23) влага усилия за развитие на научно-

изследователската и диагностична дейности на лабораториите, които ръководи.  

 Важно условие за кандидатстване за академичното звание “Професор” е предаването на 

научните знания и практически умения на студенти и специализанти, както и ръководството на 

докторанти и дипломанти. Доц. Христова има значителна преподавателска дейност, сравнима с 

тази в Медицинските университети – средната и аудиторна заетост през последните 5 години в 

курсове за специализанти е 214 ч. Предала е своя опит като научен ръководител на 3 

докторанти и 1 дипломант.  

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Познавам доц. Ива Христова от постъпването й в НЦЗПБ и като преподавател в първите 

години в Катедрата по микробиология при тогавашната Медицинска Академия. Проявява 

изключителна активност за овладяване диагностичните методи в Референтната лаборатории по 

борелии, лептоспири и листерии. Високо уважавана е от своите колеги, студенти и 

специализанти, с изразено желание за внедряване новостите в научните изследвания и рутинна 

диагностика чрез редица специализации и спечелени научни проекти. Има необходимата 
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преподавателска дейност и желание за предаване опита си в ръководството на дипломанти и 

докторанти.  

Като цяло научната продукция представя доц. Христова като завършен учен и уважаван експерт 

в областта на медицинската микробиология, обхванала един значителен по важност дял от 

инфекциозната патология – кърлежовопреносимите бактериални и вирусни инфекции. 

Постигнатите наукометрични показатели – публикации в реферирани издания с висок импакт 

фактор и многобройни цитирания надхвърлят значително наукометричните изискванията на 

Националния център и на сродните научни институции. Всичко това ми дава основани да 

подкрепя убедено присъждането на академичното звание “Професор” на доц. д-р Ива 

Стефанова Христова.  

  

                                                                                       

Рецензент: 

 

София, 15.10.2012     (Проф. д-р Иван Митов, дм., дмн) 

 

 

 

 

 


