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                                        Рецензия  

                                                              от  

Доц. Павел Б Теохаров,дмн председател на научното жури назначено със заповед 423/ 

11.09.2014 год на дирактора на НЦЗПБ  по обявен конкурс за   заемане на академична 

длъжност „доцент” към Отдел Вирусология на НЦЗПБ за заемане на академична 

длъжност „Доцент” в област на висшето образование 4. “Природни науки, математика и 

информатика” в професионално направление 4.3. ”Биологически науки” по научната 

специалност „Вирусология”–01.06.13 за нуждите на Отдел „Вирусология”. Конкурсът е 

обявен в Държавен вестник, бр. 53/ 27.06.2014г.  Допуснат за участие е единствен 

кандидат Ивайло Алексиев Иванов. 

Описание на представените документи и материали по конкурса: За участието  си в 

него Алексиев  е представила следните материали: молба, автобиография, копия от 

дипломи за образователната и научна степен „доктор”, копия от дипломи за висше 

образование и за призната специалност „вирусология”, медицинско свидетелство, 

свидетелство за съдимост, удостоверение за трудов стаж, списъци на публикациите и на 

участията в научни форуми, резюме на основните направления в научните трудове, 

авторска справка за научните приноси на трудовете, справка за цитиранията на научните 

трудове, копия от статиите, в които са цитиранията, справка за импакт фактора на 

публикациите, справка за учебна натовареност, списък на дипломанти под научното 

ръководство на кандидатката, справки за участия в научни проекти, копие от обявата за 

конкурса в Държавен вестник, ксероксни копия на публикациите и 

докладите.Представените документи и материали по конкурса отговарят на изискванията 

на Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в РБ (ЗРАСРБ) 

в НЦЗПБ, София. 

Професионално  и академично развитие 

Ивайло Алексиев Иванов e на 22.07.1968 год. През 1993 година завършва висшето си 

образование в СУ “Климент Охридски”, Биологически факултет, Специалност Клетъчна  

биология и биология на развитието  с придобита образователно-квалификационна степен  

”магистър”. През 2003 год постъпва на работа в Национална референтна лаборатория по 

НІV, Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). През 2008 год. 

придобива специалност „Вирусология”, а през 2012 година участва в конкурс и е 

назначен като Главен асистент с основни задължения и отговорности диагностика и 

мониторинг на НІV инфекция. Бил е докторант на самостоятелна подготовка в Отдел 

Вирусология, НРЛ по НІV към Национален център по заразни паразитни болести. През  

2011 год. придобива Образователна и научна степен „ДОКТОР” по специалност 

„Вирусология” с дисертационен труд: „Молекулярно-вирусологично характеризиране на 

епидемията от НІV-1 в България, чрез секвениране и филогенетичен анализ”. 
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Професионалният му опит включва  основно разработване и въвеждане на методи за 

молекулярна диагностика,идентификация и мониторинг на вирусни инфекции и 

биоинформационен анализ. Има следните по специализации :   

1. Sequencing in the Viral and Zoonotic Diseases Research Program of United States Naval 

Medical Research Unit  (NAMRU3), Cairo, Egypt; .  

2. International workshop on clinical management of CCR5 inhibitors and other new drugs. 

University Medical Center (UMC), Utrecht, Netherlands 

3. Current challenges in treatment of HIV infected patients. University Medical Center (UMC), 

Utrecht, Netherlands. 

4. Training in detailed phylogenetic analyses of HIV -1 sequences and training in deep 

sequencing of HIV -1-infected plasma samples using two equipment platforms, MiSeq and 

PacBio. CDC, Atlanta, USA 

Членува в следните научни организации: Член на съвета и представител на България в 

Ивропейската асоциация за антивирусни изследвания (European Society for translational 

Antiviral Research - ESAR) , Българска асоциация на микробиолозите, Съюз на учените в 

България. 

Основните  научни направления и приноси в работата на Ивайло Алексиев Иванов 

са : 

 Генетично разнообразие, молекулярна епидемиология и еволюция на НІV-1, в 

България и други страни. 

 Лекарствена антиретровирусна резистентност и трансмисионна антиретровирусна 

резистентност при пациенти с НІV-1 в България. 

 Разпространение на НІV/СПИН сред уязвими групи от населението в България и 

други страни. 

 Проучване на цитотоксичност и анти НІV-1 активност на синтезирани естери на 

Abacavir (ABC). 

 Проучване на хепатитни ко-инфекции при пациенти с НІV/СПИН. 

Допълнителни направления: Проучване на разпространението на човешки Т-лимфотропен 

вирус тип 1 и 2 (HTLV-1/2) в България. Генотипиране на изолирани в България 

Streptococcus pyogenes и Staphylococcus aureus чрез секвениране на фрагмент от 

бактериалния геном.Имунохематологични изследвания. Публикуване на НІV-1 секвенции 

(Coding DNA Sequence-CDS) в GenBank. Достъпни в Интернет 

Основните научни приноси  на кандидата в горепосочените направления са : 

Проучване на разпространението на различни субтипове на НІV-1 в България. В тези 

проучвания съвместно с експерти от Италия, Англия и САЩ, за първи път са извършени  

изследвания на разпространените субтипове на НІV-1 в България. Фрагменти от pol гена 

на вирусния геном от 80 проби на лица с НІV-1 са секвенирани и генотипирани с тест  

TruGene DNA Sequencing System (Siemens Healthcare). За първи път с помощта на 

Интернет базирани инструменти и съвременни биоинформационни методи за 

филогенетичен анализ получените секвенции са  субтипирани. Субтипирането на 

изследваните вирусни щамове е показало, че подобно на страните от западна Европа, 

субтип В е най-разпространеният субтип на НІV-1 в България. 
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Проучвания върху въвеждането и еволюцията на НІV-1 с помощта на Молекулярен 

часовник (molecular-clock analysis) и филогеографски анализ на НІV-1 в България.С 

помощта на  филогенетични изследвания с най-съвременни биоинформационни програми 

и алгоритми, съвместно с експерти от Италия, Англия и САЩ, кандидата установява 

времевата рамка и произхода  на НІV-1 щамовете въведени в НІV-1 епидемията в 

България. Българските секвенции от субтип В и субтип А1 са анализирани заедно със 

секвенции изолирани през различни години в съседни на България страни, Европа и света. 

Изследвания показват, че субтип В и А1 многократно са били въвеждани през годините на 

епидемията в страната и въвежданите вирусни щамове произхождат от различни страни 

на света. Първите вирусни линии на НІV-1 субтип В са въведени още през 1984 и 1987 г. и 

по-късно, два отделни щама през 1991 г., докато субтип А1 е бил въведен в България по-

късно, едва през 1992 и 1994 г . 

Генетично разнообразие, молекулярна епидемиология и динамика на НІV-1 

епидемията в България.В това  проучване в колаборация с експерти от Центъра за 

контрол на заболяванията (CDC) в Атланта, САЩ, Ивайло Алексиев провежда широк 

спектър от филогенетични анализи на секвенции от pol гена на НІV-1 на 18% от всички 

регистрирани лица с НІV/СПИН в България. Резултатите от филогенетичния анализ 

показват, че в България има голямо разнообразие от генетични форми на НІV-1 и в 

страната циркулират голям брой субтипове, циркулиращи рекомбинантни форми (CRF) и 

уникални рекомбинантни форми (URF) на НІV-1. В това представително за страната 

проучване бяха установени повече от 10 различни субтипа на НІV-1, с преобладаваен на  

субтип В (51,1%),докато осталите субтипове(C, A1, F1,H ) са значително по-слабо 

разпространени. От рекомбинантните форми CRF 01_AE е снай-голямо разпространение 

(19.8%), следвана от  CRF 02_AG (7.4%). Получените резултати за генетичното 

разнообразие показват, че за разлика от западна Европа, значителен брой от 

циркулиращите вирусни щамове в България са редки и уникални форми на НІV-1. 

 С помощта на молекулярно епидемиологичните проучвания  Ивайло алексиев установява, 

че различните субтипове не са разпространени равномерно при пациентите от различни 

възрастови групи и най-голямо генетично разнообразие се наблюдава при  лицата над 45 г. 

Редки и уникални генетични форми на НІV-1 са установени в различни райони на 

страната, но най-много от тях се срещат в София.Молекулярно епидемиологичните 

проучвания базирани на резултатите от филогенетичния анализ показват динамика в 

различни субтипове през годините и историята на НІV-1 епидемията в България. През 

1986 до 1995 г. субтип C, A1 и F1 са били почти 20% от всички пациенти с НІV-1 но в 

последствие техният относителен дял в епидемията намалява, а други вирусни щамовете 

като CRF 02_AG рязко увеличават своя брой след 2005 г. 

Генетично разнообразие на НІV-1 на Балканския полуостров. По тази тема кандидата 

работи с участието на експерти от страни от югоизточна и централна Европа, в рамките на 

международни проучвания за НІV резистентност и молекулярна  епидемиология в Европа 

и на Балканите по линия на European Society for translational Antiviral Research – ESAR. В 

сътрудничество с експерти от различни страни за първи път е извършено проучване на 

молекулярната епидемиология и генетичното разнообразие на НІV-1 в страните от 

Балканския полуостров. В това представително за региона проучване, е установено, че в 

Албания, най-разпространен е субтип А1 (56,1%), в Румъния субтип F1 (95%), а в 

останалите страни доминира субтип В: в България (48,8%),  в Хърватска (74%) в Гърция 
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(65,4%), в Унгария (88,5%), в Словения (84%), в Сърбия (90%), в Турция (74,5%) и в Черна 

гора също доминира субтип В. Проучвания са установили, че НІV-1 епидемията на 

Балканите се характеризира със значителни различия по отношение на въведените и 

разпространени вирусни щамове в населението.  

 Мониторинг на лекарствената антиретровирусна резистентност при пациенти с 

НІV-1 в България. Това научно –приложно  направление е  едно най-важните в работата 

на Ивайло Алексиев, предвид естеството на НІV-1, който е мого изменчив ретровирус и 

терапията с антиретровирусни медикаменти често води до възникването на резистентни 

мутации, които компроментират лечението на пациентите. Затова мониторингът на 

вирусния товар и лекарствената антиретровирусна резистентност, трябва да бъдат 

неразделна част от терапията. Вирусологичният мониторинг включва и изследвания за 

вирусен товар на лицата с НІV-1 без терапия, както и на пациенти с антиретровирусна 

терапия. От 2000 г. до юли 2014 г. в НРЛ по НІVса извършени повече от 14 хиляди 

изследвания за вирусен товар с три различни метода: (А). RT PCR COBAS AMPLICOR 

HIV-1 MONITOR Test, v1.5, Roche, (В). RT, Real-Time PCR - COBAS AmpliPrep/COBAS 

TaqMan HIV-1 Test, version 2.0. и (C). Разклонена ДНК - Branched DNA (bDNA) Siemens. 

Изследванията за НІV-1 резистентност към антиретровирусни медикаменти са 

извършвани чрез секвениране и генотипиране на протеазата и обратната транскриптаза от 

pol гена на HIV-1 с два различни метода: капилярен секвенатор ABI 310 и кит за 

генотипиране ViroSeq HIV-1 Genotyping System, (Abbott) и/или гелов секвенатор 

OpenGene DNA System и кит за генотипиране  TruGene DNA Sequencing System (Siemens 

Healthcare). В проучванията за първи път Ивайло Алексиев извършва задълбочено 

изследване на резистентните мутации при пациенти с НІV-1 на терапия. Установено е, че 

70% от тези пацинтите имат поне една резистентна мутация към антиретровирусни 

медикаменти, включително 56,1% имат резистентни мутации към нуклеозидните 

инхибитори на обратната транскрипция (NRTI), 57,2% към не-нуклеозидните инхибитори 

на обратната транскрипция (NNRTI) и 45,7% към протеазни инхибитори (PI).При 

развитието на НІV-1 епидемията в страната, наблюдението на резистентните мутации е от 

изключително значение за контрола на НІV-1 епидемията в България, като при 

изпълнението на тази задача Ивайло Алексиев се откроява  като водещ специалист в 

страната. 

Трансмисионна антиретровирусна резистентност при пациенти с НІV-1 в България. 

Това направление е в пряка връзка с горепосоченото  в научно –приложната дейност на 

Ивайло Алексиев. Проучванията върху трансмисията на резистентни мутации е от  

значение защото,  пациентите могат да бъдат инфектирани с резистентни вирусни щамове 

и неуспешна антиретровирусна терапия. В проучвания на кандидата за първи път са  

проведени молекулярно-вирусологични изследвания за разпространението на 

трансмисионна лекарствена резистентност сред наивните лица с НІV-1 в България. 

Първоначалните изследвания показват че около 10% от пациентите са с  поне една 

резистентна мутация. Изследвания върху  наивни пациенти показват, че се срещат 

резистентни мутации към трите основни класа антиретровирусни медикаменти( NRTI, 

NNRTI и РІ). Тези проучвания имат и наднационално значение и са свързани с 

наблюдението на разпространението на трансмисионна резистентност на европейския 

континент, което се координира от European Society for translational Antiviral Research – 

ESAR. 
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Разпространение на НІV/СПИН сред уязвими групи от населението в България и 

други страни. 

Проучване върху продължителността на НІV-1 носителството преди установяването 

(диагностициране) на НІV-1 инфекцията при лица от различните групи от 

населението в Европа.  

Съвместно с експерти от европейски страни, Ивайло Алексиев извършва проучване за 

оценка на прогресията на НІV инфекцията на пациентите при диагностициране на тяхната 

инфекция. Проучени са епидемиологични данни и редица лабораторни показатели, сред 

които: CD4 кл. и вирусен товар на 8048 пациенти с НІV-1 от 27 европейски страни. 

Установено е, че 26,7% от пациентите, за които има данни, че са инфектирани скоро и 

55.1% от пациентите с неизвестна продължителност на НІV-1 носителство са  късно 

диагностицирани. 

Проучване на разпространените НІV-1 субтипове и хепатитни ко-инфекции при 

венозни наркомани.  Алексиев проучва продължителността на времето, което минава от 

инфектирането до диагностицирането на НІV-1 инфекцията при различни групи пациенти 

в Европа. Проучена е прогресията на НІV инфекцията при при мигранти към датата на 

диагностициране на НІV инфекцията.  За първи път в България е    проучено 

разпространението на НІV-1 субтиповете и хепатитните ко-инфекции при венозни 

наркомани в страната.  

 

Проучване на цитотоксичност и анти НІV-1 активност на синтезирани естери на 

Abacavir (ABC). 
 В in vitro среда, в клетъчни култури е проучена цитотоксичността и анти НІV-1 

активността и генетичната бариера на синтезирани естери на Abacavir (ABC). 

Проучване на хепатитни ко-инфекции при пациенти с НІV/СПИН. 
В различни стадии на хепатит В вирусната инфекция, титърът на HBsAg е свързан със 

серумното ниво на HBV DNA. Връзката между HBV DNA и HbsAg е изследвана при 

широк набор от пациенти с хепатитна моно-инфекция, както и при пациенти с НІV/НВV 

ко-инфекция. Проучвания са проведени със серологични и молекулярно-биологични Real-

Time PCR методи. Резултатите показват, че нивото на HBsAg е по-високо при HIV/HBV 

ко-инфектирани пациенти, но това не се отнася и за HBV DNA.Изследвания показват, че 

при определена категория пациенти серумната концентрация на HBsAg корелира с 

репликацията на хепатит В вирус при хепатит В моно-инфекция и този показател би могъл 

да бъде използван като прогностичен маркер за нивото на HBV DNA. 

Проучване на разпространението на човешки Т-лимфотропен вирус тип 1 и 2 

(HTLV-1/2) в България.Резултатите от  изследванията показват, че 11 (0,9%) от 1200 

изследвани проби са първично реактивни в ELISA тест, но нито една от тях не е 

потвърдена с потвърдителния Western blot тест.  

 

Имунохематологични изследвания. Въвеждане и приложение на диагностичен метод 

за откриване на анти-тромбоцитни антитела. 
За първи път в България беше въведен съвременен диагностичен ELISA метод за 

откриване на анти-тромбоцитни антитела чрез имобилизация на тромбоцитни антигени с 
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помощта на моноклонални антитела - Monoclonal antibody specific immobilization of platelet 

antigen (MAIPA).  

Ивайло Алексиев има публикувани НІV-1 pol секвенции (Coding DNA Sequence (CDS)) в  

GenBank. 

Кандидата има средна учебна натовареност за последните 5 години  132 часа и е бил 

ръководител на  двама биолози дипломанти. 

Горепосочените научни и научно-приложни проучвания са  представени в 5 статии 

чуждестранни научни списания с общ импакт фактор 13.465, както и в 10 статии в 

български научни издания  и 47 съобщения (постери и презентации) на научни форуми в 

България и чужбина. Към момента на подаване на документите за конкурса, са 

представени   32  цитирания без самоцитирания. Ивайло Алексиев се откроява като водещ 

молекулярен биолог  при изучаване на  HIV инфекцията  в България, като неговата работа 

е директно свързана  и с лечението на инфектираните  с този вирус лица. Гл. Асистент 

Ивайло Алексиев има участие в 6 международни  и национални научно-изследователски 

проекти. 

В заключение, предвид изложените значителни научни постижения, както и неговата 

отлична квалификация като молекулярен билог, предимно в областта на проучането на 

HIV инфекцията, предлагам на научното жури да предложи на Научния Съвет на НЦЗПБ 

да избере на академична длъжност „доцент” на Гл. ас. Ивайло Алексиев Иванов,дб. Той 

отговаря напълно на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Р 

България и Правилника за приложението му в НЦЗПБ за заемане на академичната 

длъжност „Доцент". 

 

6.10.2014 г.  

София 

                                                            Подпис: 

                                                              

                                                               /Доц. Павел Б Теохаров,дмн/ 

 


