
1

СТАНОВИЩЕ

От доцент Алексей Савов, Началник Национална Генетична лаборатория, член
на научното жури съгласно заповед N 55 от 19.05.2011 на Директора на НЦЗПБ.

за дисертационния труд на Ивайло Алексиев Иванов на тема

МОЛЕКУЛЯРНО ВИРУСОЛОГИЧНО ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА

ЕПИДЕМИЯТА ОТ HIV-1 В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ СЕКВЕНИРАНЕ И

ФИЛОГЕНЕТИЧЕН АНАЛИЗ

Интензивното развитие на молекулярната генетика  през последните 20 години

доведе до изграждане на обемни бази от данни съдържащи структурата на генома на

много видове. Освен изясняване функцията на гените съставящи конкретния геном

много проучвания насочиха вниманието си и към възможността информацията да бъде

използвана са по-точна видова класификация. Чрез използването на сложни

математически алгоритми може не само да се проследи молекулярната еволюция на

определен вариант на нуклеиновата киселина, но и да се изчисли кога приблизително е

настъпило даденото  събитие  на молекулно ниво.  Едно популярно  проучване от този

вид  е „Молекулната история на човечеството” свързано с миграциите и обособяването

на човешките популации през последните 200 000 години.

Предоставеният ми за становище дисертационен труд  може спокойно да бъде

наречен  „Гено- география на HIV-1”.  Още от 1983 година, когато и изолиран и

определен причинителят на инфекцията  пред изследователите стоеше и друг въпрос

как и кога е възникнала епидемията в човешките популации. Информация в тази

насока е изключително ценна за изготвяне на епидемиологични прогнози и ще позволи

по- правилна преценка на необходимите  профилактични мерки.
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Целите и задачите на докторанта са да изясни молекулните характеристики на

HIV-1 при серопозитивни лица в България и използвайки тази информация да направи

филогенетичен анализ, който да бъде използван и за конструиране на миграционен

модел на епидемията у нас. Още в Литературния обзор прави впечатление, че

информацията не е съсредоточена само върху подходите свързани с поставената цел и

задачи, а обхваща много подробно генетиката на HIV1. Това свидетелства за добрата

подготовка на докторанта в спецификата на изучавания обект характерен с високата си

изменчивост и гарантира подбора на правилна стратегия за извършване на

проучването, както и интерпретация на резултатите.

В подкрепа на първоначалното впечатление информацията представена в глава

Материали и методи спокойно може да се използва като методологично пособие за

извършване на конкретните молекулярно генетични анализи. Тук обръщам внимание,

че докторантът е избрал различни методи за секвениране на избрани участъци от

вирусния геном, като много добре познава тяхната специфика. Намирам за много

важна възможността да се използват както белязани праймери, така и белязани

нуклеотиди с оглед редуциране на „шумовете” при секвенирането. Отчитайки

очакваното генетично разнообразие при изучавания обект такива подобни артефакти

могат да доведат до редица проблеми и отклонения при интерпретация на резултатите.

Молекулярно генетичните анализи са само първата стъпка в разработката на Ивайло

Иванов. Най- важният инструментариум са статистическите методи с които са

анализирани данните. И тук давам висока оценка на компетентността и

професионализма, с който докторанта се справя с тази задача. Обръщам внимание на

множеството специализирани курсове по темата, които са му помогнали да изгради

своите знания. Правилната преценка на възможностите за анализ при прилагане на

интернет базирани програми и мануални програмни пакети е добре демонстрирана и от

нивото на съвпадение при извършването на филогенетичния анализ.
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Резултатите представени от Ивайло Иванов безспорно имат приносен

характер не само с новаторството на темата, въвеждането на сложни молекулярно

генетични анализи на HIV – 1, но и с изясняване на уникалните характеристики

на HIV-1, в България, обособени както от социални, така и културални

специфики на Българската популация.  Подкрепям мнението на докторанта, че

данните от дисертационния труд са от съществено значение за прогнозирането и

контрола на HIV – 1 епидемията в България. В заключение давам положителна

оценка на дисертационния труд и смятам, че той има всички необходими

качества за присъждането на образователна и научна степен  „доктор”.
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