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                               Доц. д-р Ива  Стефанова  Христова  е  единствен  кандидат  по конкурса  
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    Доц.  Ива  Христова  е  родена  на  15. I. 1966г.  в  гр. София.  Завършила  е  
Висшия  медицински  институт  в  София,  с  отличие,  през  1989 г.  по  специалността  
медицина. Постъпва в  Националният  център  по  заразни  и  паразитни  болести  през  
1990г.  Академичното  развитие  на  д-р  Христова  включва  следните  възходящи  етапи:  
научен  сътрудник III степен  от  1990 до  1994г.;  научен  кътрудник  II  степен  1994-1998г.;  
научен  сътрудник  I  степен  1998 - 2006г. Придобива  специалност по " Микробиология"  
през 1994.  От  1998г.  е  "Доктор  по медицина"  и  от  2006г. получава  научното  звание  
"Старши  научен  сътрудник  II степен".  Има  специалност  "Вирусология"  от  2008г.  От  
2010 г.  е  доцент  в  Отдела  по  "Микробиология"  на  НЦЗПБ.  През  2012г.  защитава  
дисертация  на  тема "Проучвания  върху  етиологичната  диагностика и  разпостране- 
нието  на  предаваните  с  кърлежи и  сродни  инфекции  в  България".   Получава  
научната  степен  "Доктор  на медицинските  науки". Специализирала  е  в  редица  
престижни  институти  и  университети  в  САЩ   /Медицинският  институт  в  Ню Йорк, 
универститета    "Джон Хопкинс"  в  Балтимор,  Медицинският  университет  в  Колорадо/;   
Институт  по  обществено  здравеопазване  и  околна  среда  в Билтховен, Холандия;  
Институт  по  медицинска  микробиология в  Мюнхен, Германия. Професионално  
развитие:  завежда  "Националната  референтна  лаборатория  по  борелии,  
лептоспирози  и  листерии" към НЦЗПБ от  1995  до 2007г.  От  2007 г. досега  е  ръко-
водител  на  Националната  референтна  лаборатория  по предавани  с  кърлежи  
инфекции, лептоспири  и  листерии".   Удостоена  е с  престижни международни  и  
национални  награди   за  постижения  и  приноси  в  областта  на  медицината  от  
Съюза  на  учените  в  България, Министерството  на  образованието  и  науката,  
Института  по  микробиология към  БАН,   Американската  асоциация  по  микробиология,  
Федерацията  на  Европейските  микробиологични  дружества.   Доц. Христова  е  член  на  
редица  международни  и  български  научни  организации:  Европейското  дружество  по  
клинична  микробиология  и  инфекциозни  болести,  Американското  дружество по  
микробиология,  Българската  асоциация  на  микробиолозите,  Съюза  на  учените  в  
България,  Българския  лекарски  съюз  и  др. Участва  в  редакционните  колегии на 
Problems of Infectious and  Parasitics Diseases, Turkish Bulletin  of Hygiene and Experimental 
Microbiology,  Biotechnology & Biotechnology Equipment.  Научните  и  научно-приложни  
интереси  на  доц. Ива  Христова  са  насочени към  проучване  и   разработване  на  
актуални проблеми   и   въпроси  свързани  със  здравеопазването:  изследвания на 
екологията,   епидемиологията  и типизиране  на  причинителите  на  предаваните  с  



кърлежи  инфекции; фено  и генотипни  проучвания,  разработване  и  въвеждане   в 
практиката  на  съвременни   молекулярно-генетични  и  серологични  методи  за  
диагностика на  човешката  анаплазмоза,  рикетсиози,  Конго-Кримската  хеморагична  
треска и др. 

 Научно-изследователска и научно  приложна дейност. Доц.  Христова предста-
вя   за  участие  в  конкурса  130 научни  публикации,  които  се  разпределят  както  след-
ва:  дисертационни  трудове - 2;  публикации:  публикации  в  международни  научни 
списания  и  списания  с  импактфактор - 32  /J. Clin.Microbiol., Emerging  Infectious Diseases, 
Clinical Immunol., Eurosurveillence, Scand. J. Infect. Dis.,  Biotechnology, European Arachno-
logy, Med. Microbiol. Immunol., Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.  и др. /; публикации в  
български  научни  издания - 96 /Инфектология, Медицински  преглед, Problems  of 
Infectious  and Parasitic  Diseases, Ревматология  и др./.  Общият  импактфактор  е  65,571.  
След  придобиване  на  академичната  длъжност  доцент  броят  на публикациите в  
чуждестранни  издания  е  12, а в български - 26.  Доц.  Хрстова  е  първи  автор  при  
61,53%  от  трудовете, 25,38%  -  втори  и  при  13,07% -  трети.   Участва  като  първи  и  
втори автор в  две  монографии  на  английски  език  и  в   шест  на  български,  от  които  
първи автор  в  три,  втори  и трети  в останалите.  Има  307  цитирания  в  чуждестранни  
списания  и  66  в  български.  Доц. Христова  е участвала  в  126  конгреси, конференции,  
симпозиуми,  от  които  в  чужбина  /САЩ, Европа, Азия, Австралия/ - 62  /31  след дисер-
тациите  и  доцентурата/  и  национални  64  /42  след  дисертациите  и  доцентурата/.  Во-
дещ  автор  е  на  основната  част  от изнесените  доклади.   

  В  трудовете  на  доц.  Христова  се  очертават  няколко  основни  
направления, които  са  от  първостепенно   здравно  и социално  значение - особено  в  
съвременни  условия.  Добре  е  известно,  че  редица  от  инфекциозните  заболявания  
предмет  на  нейната  интензивна и  значима изследователска и  приложна  дейност,  
през  последните  години  се характеризират  като  "застрашаващи"  поради  своето  
широко  разпостране-ние  и  особеностите  в  клиничното  протичане.  Имат  се  
предвид: 

  -  Проучванията  върху  разпространението  и  значението  на  основни  
видове  кърлежово-преносими  и  някои  сродни  инфекции  в  инфекциозната  патология  
в  България. 

  -  Проучвания  върху  екологията,  епидемиологията,  клиничното  протичане  
на тези  инфекции  в  съвременни  условия. 

                   -  Фено  и  генотипни  проучвания  на  причинителите. 

                    -  Разработване,   усъвършенстване   и  въвеждане  в практиката  на  нови,  
съв-ременни    молекулярно-биологични  и  серологични  методи  за  диагностика  на  
Лайм-ската  болест,  човешката  анаплазмоза,  някои  рикетсиози,  Конго-Кримската  
хеморагична  треска,  причинените  от хантавируси  заболявания.   

                  -   Участие  в  разработването  на  подходите  и  организацията  на  
превенцията  на  кърлежово-преносимите    инфекции. 

 



                       Научно-изследователската  и   научно-практическа  дейност  на  доц.  
Христова  по  замисъл,  реализация,  обемност,  мащабност  и   резултати  с  оригинален  
характер  и приносно значение за теорията, практиката  и  особено   за  здравеопаз-
ването    заслужават  най-висока  оценка.  В  най-общи  линии  те  могат  да  се  групират  
и  представят  по  следния  начин:      

                 -  Лаймска  борелиоза. Доц. Христова  изучава  всестранно  и  мащабно  
проблема  в  продължение  на  повече  от  15  години.  Постигнала  е  редица  резултати  с  
оригинален  и  приложен  характер,  които са  високо  оценени  от  научната  и   широката  
общественост  не  само  у  нас  но  и  в   чужбина.  Тук  трябва  да  се  отбележат  и  
подчертаят:   проучванията  върху  динамиката  на  антитяло  отговора  при  болни  в  
различни  фази  на  Лаймската  болест  и ролята  на  отделните  протеини  на  B.burgdorfe-
ri /VIsE, FlaB, OspC, OspA/  като  антигени  за  доказване  на  имунният  отговор;  
проучванията  върху  хетерогенността  на  OspC протеина; оригиналните  проучвания с 
PCR върху  заразеността  на  кърлежи  с  борелии и широкото им разпостранение  в  
различни  региони  на  страната;  доказване с PCR на борелии  в  кръв  и  урина;  
комбинираното  приложение на PCR и серологични методи за  откриване  на В. burgdor- 
feri  в гризачи;  проучено  е видовото  разпределение  на  причинителите  на  Лаймската 
борелиоза  у  нас;  определен  е генетичният  вид  и  серотип  на  изолатите; доказани са  
коинфекции с два вида  борелии;  проучванията  с PCR доказват  наличието  на  
трансфазален  и  трансовариален  път  на  предаване на  борелиите  сред  кърлежи и  др. 

                  -   Човешка  анаплазмоза. Първите  проучвания  върху  човешката  гранулоцитна 
анаплазмоза  в  България  са  направени  от  доц. Христова  през   1994г.  само  пет  години 
след  описване  на  заболяването  в  САЩ;  проучванията  показват широко  разпостране-
ние  на  анаплазмозата  у   нас;  специфични  антитела  са открити и у  здрави  лица;  
извършените  проучвания  върху заразеността  на кърлежи  с A. phagocytophilum  
показват, че  една  трета  са  носители  на  анаплазми; установена  е  потенциалната  рола  
на  кърлежите  от  вида  H. punctata   като  основен  вектор на инфекцията,  следвани  от  
вида  R. bursa;  изследванията при  гризачите  показват, че  полската  мишка  / A. agrarius /  
се  очертава  като  основен  резервоар  на  човешката  анаплазмоза  в  България; открити  
са  коинфекции  на  A. phagocytophilum  и  B.burgdorferi.  

 -   Туларемия.  Проучванията  включват  изследвания  при  кърлежи  и  гризачи 
от  различни  региони  с  РCR   и  серологични  методи.  Установени  са  някои  интересни  
факти:  F. tularensis  e  била  открита  само  в  кърлежи от  вида  D.marginatus  от  района  
на гр. Сливница /ендемичен  район  за  туларемията/;   френсисели  са  открити  в  гризачи  
от  цялата  област Перник.Заразените  гризачи  са  били  от  видовете R.ratus и M.musculus.  

   -   При  рикетсиозите:  изследванията  на  иксодови  кърлежи  I. ricinus  в  дина-
мика  са  показали  относително  висока  степен  на  заразеност  през  годините /модел  
SFG рикетсии/;  рикетсии  са  доказани  в  различни  видове  кърлежи  с  преобладаване  
на R.bursa  и D.marginatus;  гризачите  са заразени  с  рикетсии  в  по-малка  степен  но  
видът  M.musculus  се  отличава  със  заразеност значително  по-висока  от  средната, кое-
то  предполага  ролята им  като  резервоар; установени  са  коинфекции  с  участието  на  
рикетсии, анаплазми, борелии. 

                        -   Конго-Кримска хеморагична  треска: проучванията  на  български  ККХТ  
ви-руси  изолирани  от  кръв  на  пациенти  за  периода  2003-2009г.  показват  висока  



степен  на  хомоложност  и генетична  стабилност   и  съгласно  направеният  
филогенетичен  анализ  се  отнасят към  Европейско-Турската група; установена  е  висока  
имунизаци-онна  активност  на  българската  ККХТ  ваксина,  която  осигурява  стабилен  
хуморален  отговор;  проведените  серологични  проучвания  на  домашни  животни  от  
ендемични  райони  показват   висока  степен  на  заразеност  с  вируса  на  ККХТ;  въз  
основа  на  проучвания  върху  серопревалирането  на  ККХТ  сред  здрави  и  болни  от  
други  заобявания  са  очертани  три  групи  райони  в  страната с  риск  от  заболявания  
сред  хората:  висок,  среден  и  нисък. 

       -  За  първи  път е  изследвано  разпостранението  на  различни  видове  
хантавируси  в  България  и  е  установено  преобладаването  на  хантавирус  Добрава; 
при проучвания  при  болни  с  неясен  фебрилен  синдром  е открита  инфекция  с  вируса  
на кърлежовия  енцефалит  с  най-висока  честота  в  регионите  на  Плевен  и  Пловдив, 
хантавирусни  инфекции в  регионите  на  Пловдив  и  Смоляьн  и  ККХТ  в  регионите  на  
Бургас  и  Сливен. 

        - Специално  внимание  представлява  групата  на  разработените  
диагностични  методи:   серологични  методи  за  диагностика  на  Лаймската  борелиоза:  
с  целоклетъчен  антиген,  оригиналните  ЕЛИСА  тестове  с  рекомбинантни  B.burgdorferi  
протеини, пептидни  ЕЛИСА  тестове с  антиген  от  IR6 [C 6] региона  на  VIsE  антигените  
на   B.burgdorferi, B. garinii, B. afzelii;  PCR  системи  за  доказване  на  B.burgdorferi и  A. 
phagocytolphilum  в  клинични  материали  и  гризачи;  едностъпкови,  nested RT-PCR и 
Rеаl-time  RT-PCR  системи  за  откриване  на  малкия,  средния  и  голем  сегмент РНК на 
вируса  на  ККХТ  и  доказване в клинични  материали; въвеждане  на  нови  серологични  
методи  за  диагностика  на  хантавирусите;  разработени  са  едностъпкови, nested RT-PCR 
и real time RT-PCR  системи  за  откриване  на  хантавирусна  РНК; Real time  RT-PCR  за  
откриване  на  вируса на  кърлежовия  енцефалит;  доказана  е  необходимостта и  поле-
зността  от  съчетаване  на  молекулярно-биологичните  и  серологични  методи  в  
съответствие  с  техните  възможности.  Тази  многостранна  и  трудоемка дейност   води  
до  издигане  на  научната  и  диагностична  работа  извършвана  от  доц. Христова  до  
едно  модерно  съвременно  равнище. 

          -    Доц.  Христова  има  две  рационализаторски  предложения  и  23  
внедрявания. 

                               Научно-изследователската   и   научно-практическа  работа  на  доц.  
Ива Христова  се  отличава  със  своята  разностранност,  мащабност,  обемност  и  
резултат- ност и  заслужава  най-висока  оценка. Тя  е изграден,  високоерудиран,  
амбициозен  изследовател с  перспективно мислене  и  точен  подбор  на  актуалните  
въпроси  на  здравеопазването.  Особено  важна и ценна  е   тясната  връзка  и  
взаимодействие  с  практическите  звена  и  структури,  които  ползват  успешно  
достиженията  на  нейните научни  разработки.  За  нивото,  значимостта  и  качествата   
на  научната  дейност   на  доц. Христова  са  показателни многобройните съвместни  
работи  с  чуждестранни  и  наши  специалисти.                                                                                                                                                                                                                  

                              Учебно-преподавателска  работа.  Доц. Христова  участва  активно в  
учеб-но-преподавателската  дейност на отдел  "Микробиология" в  курсове  за  
следдипломна  квалификация, ръководство и индивидуална специализация на  
специализанти  и  дипломанти  по  "Микробиология" с  лекции,  упражнения  и семинари. 




