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Професионалната подготовка на дисертантката е интензивна, насочена и полезна. В 
нея е включено участие в редица вътрешни и международни курсове, работни срещи и др., 
свързани с проблемите на лабораторната диагностика на ОРЗ, грип, птичия грип при хора. 
Специално внимание се обръща на усвояването и приложението на молекулярно-биологичните 
методи за тези цели, подръжка на системите, интерпретация на резултатите. От значение е 
придобитата квалификация като вътрешен одитор както и овладяването на комплекс от 
технически компетентности в направлението.

Предмет на дисертационния труд на д-р Павлова-Илиева са проучванията върху 
етиологията и разпространението на инфекции, причинени от респираторно-синцитиален вирус 
/RSV/, метапневмовирус /MPV/ и пандемичен грипен вирус в България за периода 2004-2009г. 
на база широко апробиране и прилагане на молекулярно-биологични методи. Известно е, че 
тези инфекции представляват перманентен проблем със здравна и социална значимост. ОРЗ с 
вирусна етиология заемат водещо място в заболяемостта сред всички възрастови групи и имат 
особено важно значение при децата до пет годишна възраст. Те включват представители на 
различни таксономични групи обединени въз основа на общи патогенни и други свойства. С 
усъвършенстване на лабораторните методи се откриват непрекъснато нови вируси засягащи



респираторния тракт. Не трябва да се пропускат и възможностите за реасортация, мутация, 
адаптация, оформяне на нови видове при тези вируси. Известно е, че значителен брой 
респираторни вируси могат да определят един клничен синдром и обратно - един патоген може 
да има широк спектър на клинична изява. Това още повече определя необходимостта от 
разработването, усъвършенстването и внедряването на съвременни, отговарящи на изискванията 
методи и съответен диагностичен алгоритъм.

Представеният за рецензия труд е в обем 167 страници. В структурата са включени: 
съдържание - 2 стр.; използвани съкращения - 1 стр.; въведение - 1 стр.; литературен обзор - 55 
стр.; цели и задачи - 1 стр.; материали и методи - 14 стр.; резултати и обсъждане - 47 стр.; обща 
дискусия - 7 стр.; изводи, резюме на получените резултати - 2 стр.; декларация за оригиналност и 
приноси - 1 стр.; литературен списък - 29 стр., в който са включени 338 заглавия - 12 на кирилица и 
326 на латиница. Много добре е онагледен с 23 таблици и 31 фигури - прецизно изработени.

1. Въведението е направено с ерудираност и професионализъм. Представя 
убедително заложената в дисертационния труд идея и необходимостта от разработване и 
значимостта на проблема.

2. Литературният обзор съдържа полезна информация и показва отлично познаване 
на проблема от дисертантката. Последователно са разгледани в комплекс всички основни 
елементи, които характеризират подбраните за изучаване представители на причинителите на 
ОРЗ. При респираторно-синцитиалния вирус много подробно и компетентно са разгледани: 
историята; класификацията; строеж на вирионите /с подробно описване на всички структурни 
елементи: фузионен, прикрепващ, матриксен протеин, нуклеокапсидни и полимеразни протеини, 
вирусни РНК /геномна и антигеномна форма/; репликативен цикъл - особености, механизъм; 
антигенни субгрупи на RSV /А и В/; антигенното разнообразие, което се явява фактор на 
способността за реинфектиране/; размножаване на RSV in vitro и в опитни животни. Много добре е 
представена епидемиологията на RSV инфекциите: широко разпространени по целия свят, с 
поразяване особено на малката възрастова група и всички произтичащи последици - 
необходимост от хоспитализация и др., възможността за реинфекции, предизвикване на ежегодни 
епидемии, засягане и на възрастни индивиди. Ценни са представените данни относно 
патогенезата, клиниката - фактори от съществено значение за насоченото лабораторно 
изследване. Лабораторната диагностика на РСВ инфекциите е представена изчерпателно и точно. 
Тук са включени: подбор на материали за изследване /най-често носогърлени смивове, аспирати/; 
срок на вземане; начин на транспортиране и съхранение на пробите; методи за диагностика на RSV 
инфекцията: директни и индиректни. От изброените в първа група практическо значение имат 
имунофлуоресцентният метод /ИФМ/ и имуноензимните методи /ЕИА/. Молекулярно- 
биологичните методи - полимеразно-верижната реакция /PCR/ в различни варианти намират все 
по-широко приложение поради редицата качества, които притежават: висока чуствителност, 
независимост от загубата на жизненост на вируса при транспортиране и съхранение на пробите; 
резултат се получава в рамките на 48 часа. Интерес предтавлява т.н. "multiplex" PCR, при която е 
възможно изследване едновременно за няколко респираторни вируси /смесени инфекции/. 
Дисертантката сполучливо и точно е представила и анализирала особеностите, технологията, 
подбор на подходящи праймери, възможностите на тези методи. Класически тест за диагностиката



на ОРЗ представлява изолацията на клетъчни култури. Изолацията на клетъчни култури е "златния 
стандарт", без който е невъзможно изучаването на генетичните и антигенни промени във 
вирусната популация както и откриването на нови респираторни вируси. Разгледани са 
проблемите на терапията, активната и пасивна имунопрофилактика на RSV инфекциите, които за 
момента не дават удовлетворителни резултатати.

Човешкият метапневмоничен вирус, изолиран през 2001 г., е представен и разгледан насочено по 
отношение на основните характеристики и особености. Класифициран е като първи човешки 
представител на род Metapneumovirus, в който досега се отнася птичият метапневмовирус. 
Геномът на вируса е подробно проучен. Предполага се, че птичият вирус е предшественик на този 
при хората. Интерес представляват ретроспективните проучвания, които са показали, че MPV 
циркулира сред човешката популация преди повече от петдесет години и преминаването на 
междувидовата бариера е станало много преди това. Вирусът е идентифициран в почти всички 
части на света. Открит е в разнообразни контингенти и възрастови групи. От особено значение е за 
възрастта до 5 години както и при възрастни и имунокомпрометирани индивиди. 
Епидемиологията и клиничното протичане са сходни със заболяванията предизвиквани от другите 
ОРЗ вируси. RT-PCR и Real Time PCR с подбор на подходящи праймери са основни диагностични 
тестове поради трудностите в култивирането и изолирането на MPV. Очевидно е, че серологичните 
изследвания имат също своето значение и място и е необходимо да се използват. Основателно д-р 
Павлова насочва вниманието и подробно разглежда новия пандемичен вирус. Тук се има предвид 
еволюцията на грипните вируси от тип А и възможностите за тяхното реасортиране при наличието 
на едновременна инфекция с два различни подтипа грипни вируси в един и същ гостоприемник и 
появата на нови пандемични типове. Известна е ролята и значението на птиците и животинския 
резервоар /в частност прасета/. Единствено грипните вируси от тип А могат да се променят рязко в 
антигенно отношение - голямо антигенно отклонение известно като антигенен шифт / antigenic 
shift/. Появата на новия пандемичен подтип - A/H2N2/ п рез 1957 г. съдържа гени от птичите 
грипни вируси и от циркулиращия до 1956г. човешки подтип А/H IN I/. Новият пандемичен грипен 
вирус - 1968 г. A/H3N2/ съдържа гени от птичи грипни вируси и от циркулиращия преди това 
A/H2N2/. Предполага се, че появата на новите пандемични подтипове може да се дължи и на 
директно преминаване в хора на мутирали грипни вируси и др. В дисертационния труд много 
добре са представени и анализирани всички тези сложни генетични и други проблеми: 
възникването на огнища, епидемии и пандемии в резултат на нови варианти с разнообразни 
особености и качества, по-висока трансмисивност и вирулентност. Много добре са представени 
резултатите от генетичния анализ. От изключително значение в теоритически и практически 
аспект е откриването на новия грипен вирус от подтип A/H1N1/2009, съдържащ генетичен 
материал от свински грипен вирус, който досега не е откриван сред хора и прасета. WHO 
определя това като събитие с голямо здравно и обществено значение. Проучванията показват, че 
има молекулярни характеристики, които определят по-високата вирулентност и трансмисивност от 
другите грипни вируси от тип А. Новият пандемичен подтип напълно измества и заменя 
циркулиращите преди пандемията грипни вируси от същия подтип. На дневен ред излиза 
необходимостта и от бързо разработване и производство на ваксини като най-ефективен начин за 
създаване на защита на хората. До края на 2009г. епидемична циркулация на вирус подтип



А/H IN I/  е потвърдена лабораторно в повече от 208 страни в света. СЗО препоръчва за надеждно и 
ефективно диагностициране Real Time PCR, а също така осигурява за безопасна работа в 
лаборатории, които не притежават съответно оборудоване за вирусна изолация.

Литературният обзор завършва с кратко заключение. В него се представя необходимостта 
от въвеждане на молекулярно-биологичните методи за да се отговори на изискванията на 
съвременната вирусологична диагностика на ОРЗ вирусни инфекции. Това е само една най-обща 
констатация. Подходът да се защити и обоснове тази теза изисква да се обсъди в няколко общи 
изводи: значението на динамичния, непрекъснато променящ се статус на причинителите на тези 
заболявания; да се изведе мястото на молекулярно-биологичните методи в цялостния комплекс на 
диагностичния алгоритъм; да се представи състоянието в България в исторически аспект и 
понастоящем и др. Обемът на литературната справка е твърде голям - 33% от общия обем на 
дисертацията. Определено би могъл да се издаде след известни корекции и допълнения като 
отделен труд. Направените бележки не намаляват в никакъв случай високата стойност на 
положения труд от д-р Слава Павлова, който приемам изцяло.

3. Цел и задачи. Формулирани са правилно и точно. Необходимо е само да се поясни, в 
поставената цел, че се има предвид цялата територия на България и задачите съответно да се 
допълнят.

4. Материали и методи:

- Използвани са като еталонни само два щама на RSV, което е недостатъчно за общия 
аспект на дисертационния труд.

- Вземането, транспортирането и обработката на пробите е извършвано от добре 
подготвен персонал в съответствие с всички изисквания. Лабораторията, обаче, не е оборудована с 
необходимите уреди и апарати за безопасна работа с новия вирус подтип A/H1N1/2009, поради 
което не са правени опити за изолация на клетъчни култури и кокоши ембриони.

За периода 2004 - 2009 г. са изследвани общо 845 за RSV и 452 за MPV проби от 
хоспитализирани деца до 5 годишна възраст от три Софийски болници и два дома за деца лишени 
от родителски грижи. Във връзка с началото на разпространение на новия пандемичен подтип на 
грипните вируси за периода 2009 - 2010 г. са изследвани 2581 проби от суспектни пациенти от 60 
здравни заведения и медицински практики от София и страната. Не са посочени районите.

- За изолиране и идентификация на RSV са използвани две клетъчни линии НЕр-2 /от 
ларингеален карцином/ и MRC- 5 от човешки белодробни фибробласти. Може би използваният 
набор от две линии е целесъобразно да се разшири и се обхванат и другите два представителя на 
ОРЗ вирусите. Заразените култури се наблюдавани в продължение на десет дни за поява на 
цитопатичен ефект.

За откриване на RSV са използвани двата основни теста ИФМ /имунофлуоресцентен кит 
IMAGEN RSV/ и ЕИА /DIRECTIGEN RSV/. Д-р Павлова прави полезна комбинация между клетъчното 
култивиране, с което се цели предварително обогатяване и намножаване на вируса в клетките за 
48 часа и последващата детекция на RSV чрез имунофлуоресцентния и имуноензимен метод.



Тази модификация допринася за по-голямата чувствителност и бързината на 
диагностичния процес.

За екстракция на вирусната РНК при трите вирусни модела са използвани четири 
метода: с TRIzol LS, който е реагент за изолация на тотална РНК от течни проби от всякакъв вид, 
изолираната по този метод тотална РНК е свободна от протеини и ДНК; изолация на вирусна РНК 
чрез кит Ribo-Sorb; изолация на РНК посредстом кит QIAGEN /Qlamp Viral RNA Mini Kit/ c висок 
добив на чиста, интактна РНК; изолация на вирусна РНК чрез iPrep Purification Instrument /iPrep 
Purelink Virus Kit/- автоматизирана система. Китът е разработен на база патентованата технология 
Magration /магнитна филтрация/. Целесъобразно е да се подберат най-подходящите /ако това е 
възможно/ от тези методи за рутинна работа.

За молекулярно-биологичната диагостика на RSV и MPV и проучвания върху генома на 
тези вируси е използвана RT-PCR/обратно транскриптазна полимеразно-верижна реакця/

- При RSV са използвани следните търговски китове: Ready-To-Go RT-PCR Beads /Amersham 
Biosciences, UK/; ABgene Reverse IT-One Step RT-PCR /Invitrogen, USA/; ABGENE Absolute Max QRT- 
PCR.

- При MPV е използван кит Qiagen One Step RT-PCR Kit /Qiagen/ kit.

При грипните вируси е използвана REAL TIME RT-PCR /rRT-PCR/. Реакцията е изпълнена с 
китове Super Script One-Step RT-PCR with Platium Taq /Invitrogen, USA/ и iScript One Step RT-PCR Kit 
for Probes /Bio-Rad, USA/.

Определена е чувствителността на метода RT-PCR при RSV и MPV. Подробно са разгледани 
подходите за интерпретация на резултатите получени при грипните вируси.

5. Резултати и обсъждане:

- Системата за подбор и вземане на проби е добре изградена и осигурява условия за точна 
диагностика: възрастови контингенти, клиника на заболяванията, хоспитализация, обучен 
персонал. Считам, че "дефинирането" на сезони за тези цели не би трябвало да е следствие само 
на "дефинираните" от Европейския център за контрол на заболяванията периоди на повишена 
заболяемост от ОРЗ. Трябва да се има предвид състоянието на тези процеси в периода на 
глобализацията и не в по-малка степен от епидемиологичната обстановка в страната, системата, 
която е изградена за наблюдение и контрол и успешно действа и се усъвършенства в продължение 
на много години. Извършените проучвания на база на лечебни/здравни заведения в София и едно 
в Пазарджик трудно може да даде представа за разпространението на инфекциите причинени от 
RSV и MPV на територията на цяла България за период 2004-2009 г. Относно пробите тествани за 
грипен вирус A/H1N1/2009 за периода 2009-2010 г. - от 2429 проби 1124 са от района на София 
/46,27%/ и останалите от страната /не са посочени районите/. При проучванията върху 
заболяванията причинени от RSV и MPV много добре и насочено са представени изследванията 
групирани по райони, лечебни заведения, възраст, клинична диагноза. Пробите тествани за грипен 
вирус А/H IN I/  са разпределени по здравни заведения от София и страната и клинична диагноза. 
Изследванията върху MPV се включват от началото на 2008 г. Като се има предвид, че човешкият 
метапневмоничен вирус е изолиран от началото на 2008 г., това представлява едно своевременно



реагиране от страна на дисертантката за разширяване кръга на проучванията с нови видове 
причинители на ОРЗ.

- Изолирането на щамове RSV и други причинители на ОРЗ на клетъчни култури се явява 
"златен стандарт", който не може да бъде заменен с нищо друго. Методът осигурява изолирането 
на щамове/изолати, които са изходен, основен материал за следващи проучвания и особено 
идентифицирането на нови видове. Тестът е трудоемък и в зависимост от редица фактори. 
Безспорно водещо значение, освен биологичните особености на вируса и качеството на 
изследваните проби, имат особеностите на самите клетъчни култури. Селекционирани са голям 
брой клетъчни линии от различни органи и тъкани на различни организми, включително и 
човешки /епителен, фибробластен тип/, които се характеризират с разнообразна чуствителност, 
първични клетъчни култури, смесени клетъчни култури /смес от различни клетки/. Разработени са 
методи за заразяване чрез центрофугиране и др. За съжаление в последно време се срещат 
редица затруднения за рационално и ефективно използване на този ценен метод. Причините са от 
различен характер. Д-р Павлова е направила серия опити за изолиране на RSV на клетъчна линия 
НЕр-2 като от 2006-2008 е включена и втора клетъчна линия MRC-5 /белодробни фибробласти/. 
Счита се, че тази комбинация води до повишаване на изолируемостта. При възможно включване и 
на първична култура от клетки от маймунски бъбрек се очаква още по-добър ефект. За периода 
2004-2009 г. за RSV са изследвани 846 проби /секрети от малки деца/ и са изолирани общо 15 
щама /1,77%/. Има известни различия през различните сезони. За ниската изолируемост се 
предполага бактериална контаминация на изследваните материали и невъзможността за 
достатъчен брой пасажи при култури развили характерния ЦПЕ. Може би една комбинация от 
подходящи антибиотици би допринесла за отстраняване на бактериалната контаминация. Ценна и 
полезна е разработената и внедрена в практиката модификация на бързи методи 
имунофлуоресцентен и имуноензимен за определяне антигените на RSV в клинични проби. За 
тази цел с изследваните материали предварително се заразяват клетъчни култури, които се 
инкубират в продължение на 48 часа за намножаване на вируса. След това се извършват 
изследванията с ИФМ и ЕИА с посочените по-горе диагностични препарати. Постигнатите 
резултати са много добри и надеждни.Така например през сезон 2004/2005 г. при паралелно 
изследване на 23 проби с Directigen RSV 11 от тях са били позитивни /47,82%/, а с ИФМ - 12 бр /52, 
17 %/. Апробирането на метода RT-PCR за доказване на RSV в изходни материали показва неговата 
висока чувствителност. При изследванията на 24 проби дали положителен ЦПЕ на клетъчни 
култури с модификацията Directigen RSV се откриват 16 положителни резултата /66,6%/, със 
стандартния Directigen RSV откриваемостта е 0. С RT-PCR всички 24 проби дават положителен 
резултат /100%/.

От молекулярно-биологичните методи за докзване на RSV и MPV е подбран RT-PCR.

По-горе беше представен подробен анализ и обосновка на предимствата и възможностите на RT- 
PCR. След апробиране на метода през 2005 г. е приложен рутинно през сезона 2006/2007 г. за 
доказване на RSV сред хоспитализирани деца на възраст до 5 години. През следващия сезон 
изследването с RT-PCR е разширено с включването и на новооткрития MPV при същия контингент. 
Поетапно са направени редица проучвания с определен научен и научно-приложен интерес. За 
2006/2007 г. са сравнени и анализирани състоянието и особеностите при RSV заболяванията



диагностицирани с RT-PCR и заболяванията, причинени от грипни вируси. Установено е, че пикът от 
разпространение на RSV изпреварва този на грипните вируси с около две седмици. Наблюдава се 
повишено разпространение на RSV започващо през декември и спад в средата на януари. В пика 
на разпространението процентът на доказването на RSV с RT-PCR достига 84%. Най-голям брой 
положителни проби се наблюдава при най-малката възрастова група - 0-11 месеца /50,6%/. Дава 
се бърз отговор в разстояние на 24-48 часа. Направен е щателен анализ на всички получени 
резултати. Както беше отбелязано през сезон 2007/2008г. в изследванията е включен и MPV. 
Успоредните изследвания показват присъствие на RSV в 8,46% от изследваните проби. За MPV са 
били положителни 16,05%. Прави впечатление разпространението на MPV предимо в малката 
възрастова група от 0 до 11 месеца с тежко протичащо заболяване. През този сезон 
разпространението на RSV е било ограничено до единични случаи. Сезонът 2008/2009 г. е 
характерен с комплексното изследване с Real-Time PCR за грипни вируси и RT-PCR за RSV и MPV на 
371 проби на деца до пет годишна възраст, а в избрани случаи и за аденовируси. Положителни за 
грипни вируси са били 4,8%, за RSV - 15,6%, за MPV - 6,7%. През този сезон грипните вируси имат 
слабо разпространение. Относително висок е процентът на вирусите на ОРЗ представени от RSV, 
MPV и аденовируси. Водеща роля имат заболяванията от бронхиолит причинени от RSV при 
възрастовата група 0-11 месеца. RSV е чест причинител на заболявания и епидемични взривове в 
детски колективи и особено в тези от затворен тип - домовете за деца лишени от родителски 
грижи. От водещо значение е организацията и структурата в такива заведения: разпределение на 
децата във възрастови групи, режим на отглеждане и др. Разделът завършва с много добре 
направена дискусия, в която подробно и компетентно, с практическа насоченост, са анализирани 
особеностите на ОРЗ вирусите по време на трите разглеждани сезона, особености в заболяемостта 
при рисковите групи, значението на молекулярно-биологичните методи за бърза, своевременна 
диагностика и провеждането на насочени противоепидемични и лечебни мероприятия и др.

- Нов пандемичен грипен вирус A/H1N1/2009. У нас своевременно са взети всички мерки 
за адекватна реакция: наблюдение, подготовка и снабдяване с необходимите методи и средства 
за съвременна лабораторна диагностика, от СЗО е бил получен първият кит, препоръчван като 
надежден и ефикасен за това ново заболяване, безопасен за работа в лаборатории, 
непритежаващи BSL 3 и др. За периода 04.05.2009-08.08.2010г. с rRT-PCR са изследвани общо 2429 
проби от суспектни пациенти. В 792 проби /32,6%/ е доказано наличието на вирусна РНК на новия 
подтип на грипните вируси. Пробите са от лечебни/здравни учреждения от София и над 25 района 
на страната, което показва широкото разпространение на вируса. Във връзка с повсеместното 
разпространение на A/H1N1/2009 по целия свят СЗО обръща сериозно внимание върху 
лабораторното потвърждение на тежко протичащи грипоподобни заболявания, взривове, 
смъртни случаи, необичайно протичащи заболявания. Изследвани са завърнали се от чужбина, 
контактни на болни и др. От 396 проби от контактни лица от цялата страна 109 /27,50%/ са били 
позитивни за новия подтип. Най-голям брой положителни /41,4%/ са били с остри ОРЗ. Известно е, 
че разпространението и на двата грипни вируса - сезонни и пандемичен е широко като повечето от 
инфекциите са асимптомни. По ретроспективни серологични данни 40-50% от инфекциите с 
пандемичния вирус са асимптоматични /по данни на Е. Broberg, A. Nicoll, A. Amato-Gauzi - 
2011г./. Най-засегната с този вирус е била активната възрастова група /15-29 години/ - 36,7%. В



много по-малка степен е засегната най-малката възрастова група /0-4 години/ - 5% противно на 
традиционното й засягане от сезонно разпространяващите се грипни вируси. По литературни 
данни само в 4% се откриват антитела към пандемичния вирус. Бременността е рисков фактор за 
развитие на заболяване дори с летален изход при разпространението както на сезонните така и на 
пандемичните грипни вируси. Положителни проби, събрани преди и по време на епидемичното 
разпространение на пандемичния подтип в България, са били изпратени за детайлна 
характеристика в WHO СС, Лондон. Установена е пълната им антигенна принадлежност към 
еталонните шамове. Данните на СЗО от Европейския регион показват, че 25% от сезонните изолати 
са резистентни към озелтамивир. Резистентните мутанти възникват спонтанно и нямат общ 
предшественик. По време на епидемичното разпространение на новия пандемичен подтип в 
България, останалите представители на грипните вируси са почти изцяло изместени от 
циркулация.

6. Обща дискусия. Направена е точно, обективно, пълно и съдържа изясняване и 
отговори на много въпроси. Оценявам високо тази дискусия. С разработването на труда се решава 
едно съществено изоставане на молекулярно-биологичната диагностика на посочените инфекции 
в България. Необходимо е да се добави, че класическите методи имат своето голямо значение и 
стойност не само в исторически смисъл. Без методите за изолация на клетъчни култури не биха 
могли да се реализират и решат редица въпроси. Едно съчетание на предварително култивиране 
на изследваните проби и бързи методи за ИФМ, ЕИА -/оригинална модификация/ води до 
повишаване на диагностичните възможности. Не трябва да се пренебрегват и серологичните 
методи. Те имат своето определено място и значение. Въпросът е да не се отклонява 
комплексността на изследването и увлечението само в едно направление. Съвременнната 
диагностика, диагностичните алгоритми, трябва да се разработват на принципа на 
комплексността и в перспектива. Само тогава ще можем да получим яснота за състоянието на 
изследвания организъм. За да се реализира всичко това трябва да се създадат необходимите 
условия за работа, включително и организирането на лаборатории с високо ниво на защита, 
своевременно снабдяване с диагностични продукти, клетъчни култури и пр. От голямо значение е 
организацията на работата в периферните структури, възможности за вирусологична 
диагностика, до какво ниво - на база етапност на изследванията в определен обем и др.

7. Считам, че само заглавие "ИЗВОДИ" е напълно достатьчно. В този раздел е добре 
представена извършената работа.

8. Считам, че не е необходима подобна декларация. Както беше посочено по-горе в 
дисертациония труд се съдържат редица приноси - оригинални, с научно-приложна стойност, 
внедрявания. Те просто трябва да се изведат и подредят по значимост, за да се получи реална 
представа за стойността на дисертационният труд. По принцип ги приемам без възражение.

Д-р Слава Стефанова Павлова-Илиева е представила списък от 10 научни труда във връзка 
с дисертацията. От тях 7 в български списания /първи автор е на 6 и втори при 1/ и 3 в 
международни списания /първи автор е на 1 и втори при 2/. Участва в написването на 3 обзора 
като първи автор и 1 като втори. Има участия в 10 научни конгреси, конференции, симпозиуми /9
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като първи и един като втори автор/. Представила е списък на четири внедрявания. При едно е 
първи автор.

Авторефератът е направен много добре и отразява точно и пълно извършената ценна и 
полезна работа. Всички документи са подготвени и представени съгласно изискванията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дисертационният труд на д-р Слава Стефанова Павлова-Илиева
"Проучвания върху етиологията и разпространението на инфекции, причинени от респираторно- 
синцитиален вирус /RSV/, метапневмовирус /MPV/ и пандемичен грипен вирус през периода 
2004-2009 г. в България" за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" 
притежава необходимите качества: актуалност на разработвания проблем с подчертана здравна 
и социална значимост; разработване и внедряване на съвременни молекулярно-генетични 
методи; усъвършенстване на етиологичната диагностика на вирусни заболявания от тип ОРЗ; 
откриване на нови видове; разпространение на територията на страната. Извършената работа се 
отличава с мащабност, прецизност, резултатност и има своята значимост не само в национален, 
но и в международен мащаб. Реализираните връзки с редица международни институции 
потвърждават това.

Предлагам на научното жури да присъди на д-р Слава Стефанова Павлова-Илиева 
образователната и научна степен "Доктор".

05.05.2015 година 

гр. София


