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< микробиология, „Стефан Ангелов” при БАН
' върху дисертационен труд, представен за защита пред научно жури,

сформирано със заповед № Заповед № 14 от 18. 01. 2016 г. на Директора на 
Националния Център по паразитни и заразни болести 
за получаване на научна степен “Доктор на науките” 
автор на дисертационния труд: доц. Стефан Вълчев Панайотов, дм 
Тема на дисертационния труд: “МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИ
ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ЕТИОЛОГИЯТА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В 
БЪЛГАРИЯ”

“Туберкулозата е старо заболяване, което никога не е било елиминирано, но сега се 

завръща с пълна скорост ” -  предупреждава € 3 0  на базата на данни за пандемично 

разпространение на болестта, която убива всяка година над 1,7 милиона души по света. 

Заплахата е още по-сериозна, поради бързо развиващата се мулти- и свръх резистентност 

на щамовете Mycobacterium tuberculosis. В този смисъл, проблемът с контрола над 

разпространението и бързото доказване на туберкулозната инфекция е изключително 

актуален и определя значимостта на дисертационния труд на доц. Стефан Панайотов. Този 

проблем е сред приоритетите от европейски и световен мащаб. Тук се включва и 

разпространението на туберкулозата в България, което добавя към актуалността и 

значимостта и сериозно националио звучене.

Прегледът на публикуваните проучвания очертава необходимост от схеми за 

лечение на туберкулозата, насочени към съответен щам, а не към заболяването по 

принцип. Новият подход позволява разработването на правилно и ефективно решение 

чрез ограничаване и спиране на разпространението на определен клон на М. tuberculosis. 

Това е и основната насоченост на разработката -  получаване на нови знания за 

филогеографската структура на циркулиращите в България генотипове, която да послужи 

при създаване на нови ваксини и индивидуална терапия при мултирезистентнй щамове. 

Така фокусирана, основната насоченост отговаря на изискванията за теза за научната 

степен „доктор на науките” - касае изключително сериозен научен и научно-приложен 

проблем.

Дисертационният труд е конструиран в традиционна форма със съответните 

раздели. Написан е на 258 стандартни компютърни страници, които включват 45 страници 

приложения. Използваната литература е включена към текста на съответните места като 

информация под линия -  нестандартен подход, който има своите предимства.

Литературният обзор е изготвен целенасочено и конкретно и включва всички 

аспекти на изследването. В него са отразени 303 публикации, от които 9 на български



език, 9 интернет адреса и 285 заглавия на латиница, кореспондиращи с всята една от 

поставените задачи. Обзорът представя състоянието на проблема в исторически план и 

понастоящем. Подробно са анализирани стандартизираните и референтни методи за 

генотипираве на щамове М. tuberculosis и е представена информация за класификацията и 

географското разпространение на генетичните групи.

Въз основа на анализа в литературния обзор е изведена целта на настоящата 

дисертация: да се проучи молекулярно-генетичното биоразнообразие на Mycobacterium 

tuberculosis в България за периода 2005-2014 г. За нейното изпълнение са формулирани 4 

конкретни, взаимио обвързани и логически следващи задачи.

Раздел „Материали и методи” впечатлява със: (i) съвременното ниво на 

приложените молекулно-биологйчни методи; (ii) модерната апаратура, която е гаранция за 

коректни резултати; (iii) използването на специфични софтуерни програми; (iv) 

прецизната статистическа обработка на резултатите; (v) изключително големия брой 

изследвани щамове и използваните за контроли референтни такива; (vi) точния баланс 

между подробното и необходимото за възпроизвеждане на методите.

Разделът „Резултати и обсъждане” е много внушителен, обхваща над 140 

страници, богато илюстрирани с доказателствен материал и дискутиран на базата на 

съществуващите в литературата данни. Извършена е мащабна работа, която включва 

детайлно охарактеризираш на чувствителните и мултирезистентните щамове М. 

tuberculosis, циркулиращи в България и доказване на тяхната значимост за състоянието на 

проблема. Авторът анализира адамовото биоразнообразие, наличието на нови 

сполигопрофили и субгрупи като въвежда молекулярно-биологични методи с висока 

резолюция; установява особеностите на вариабилните локуси, които могат да се използват 

като маркери за бърз скрининг. Получени са нови данни за стабилността на сполиготипа в 

хода на лечението, както и за характеристиката на чувствителните и резистентните 

щамове от най-засегнатите райони в България за период от 10 години (на базата на високо 

дискриминативни методи). За подчертано мащабното значение на разработката допринася 

подробния сравнителен анализ между циркулиращите щамове на Балканите и в световен 

мащаб и тези у нас. Панайотов подкрепя хипотезата за екологичната адаптация на 

генотиповете на М. tuberculosis. Като обект на изследване са включени така също и 

дивергенцията и хомоплазията при генотиповете.

Трябва да се отбележи, че получените резултати дават основание на д-р 

Панайотов да формулира и валидира хипотеза, която утвърждава връзката между генотип 

SIT41 на М. tuberculosis и мултирезистентна туберкулоза в България. Авторът поставя 

тази хипотеза в центъра на предложения от него сценарий за молекулярната еволюция на
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доминиращия мултирезистентен генотип у нас. От тук произтичат и неговите аргументи 

относно приложимостта на индивидуалния подход за лечение на генотип SIT41 у нас и 

препоръчителните мерки за ограничаване на разпространението му.

Дискусията е изключително задълбочена, а заедно с това интересна и полезна. 

Подходът на обсъждане включва подробно и критично сравнение на получените 

резултати с публикуваните данни, ревизия и дори отхвърляне на хипотези и 

формулирането на нови. Това доказва широката осведоменост на автора, неговата отлична 

теоретична и методична подготовка, както и социалната му ангажираност с този проблем.

Искам със задоволство да подчертая също много доброто оформление на 

дисертацията, стегнатия научен стил, на който е написана, коректното отразяване на 

резултатите във фигури и таблици, както и тяхното професионално представяне. В 

дисертационния труд са включени 39 фигури и 38 таблици.

Изводите са логично следствие от експерименталните данни и дават 

необходимата информация за стойността на проведените изследвания.

В резултат на извършените изследвания се оформят сериозни теоретични и 

приложни приноси. По мое мнение, д-р Панайотов ги е формулирал много ясна и точно в 

представената справка.

Дисертационният труд е оформен въз основа на резултати, получени при 

изпълнението на 11 научно-изследователски проекти, от които 8 финансирани от 

международни институции. Тези резултати са включени в 23 научни труда, от които две 

глави в монографии от международни издателства и 21 статии в реномирани 

специализирани журнали. Общият ЙФ на тези статии е 44.842, цитирани са повече от 250 

пъти, с h индекс 10. Това доказва, че резултатите са оценени и от международната научна 

общност.

Заключение

Направеният разбор, както и моите лични впечатления, ми дават основание да 

считам, че приносът на д-р Панайотов е решаващ за разработването на представената 

дисертация. Задълбоченото познаване на материята, богата ерудиция и опита на автора в 

изследването на разглеждания проблем са му позволили да избере много интересна и 

актуална тема, да докаже поставената цел, да получи важни и коректни резултати, да 

формулира собствена хипотеза, да оформи оригинални и потвърдителни приноси. Едни от 

най-впечатляващите характеристики на дисертацията са: нейната насоченост в полза на 

човешкото здраве; включването на България в световната база данни за циркулиращите 
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разработване на стратегия за индивидуално лечение; формулирането на перспективи за 

следващи изследвания.

Дисертационният труд на доц. Панайотов отговаря напълно на изискванията на 

дисертация за присъждане на научната степен "Доктор на науките". Като имам предвид 

посочените достойнства на рецензирания труд, резултатите от мащабната изследователска 

дейност и направените приноси, убедено препоръчвам на уважаемите членове на 

Научното жури, сформирано със заповед № 14 or 18.01.2016 г на Директора на 

Националния център по заразни и паразитни болести да присъдят на доц. д-р Стефан 

Вълчев Панайотов научната степен "Доктор на науките".

16. 03. 2016 г 
София

Изготвил становището:

/проф. М. Ангелова д.б.н./
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