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   Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на научната продукция на  доц. ПАВЕЛ БОГДАНОВ ТЕОХАРОВ 

– дмн, по конкурс за заемане на акад. длъжност „ПРОФЕСОР” в Отдела по 

вирусология, НЦЗПБ, обявен в ДВ, бр. 45/30.05.2014 г. 

 

от Проф. д-р Радка Младенова Аргирова, дмн,  София 

 
Уважаеми членове на научното жури, 

 

В обявения от Ръководството на НЦЗПБ конкурс участва само един кандидат – доц. д-р 

Павел Богданов Теохаров, дмн, Зав. Отдел „Вирусология“ и НРЛ „Вирусни хепатити“ в 

НЦЗПБ.  

 

В настоящия конкурс доц. д-р Павел Теохаров се представя с внушително научно 

творчество, като специално са отделени научните му дейности след придобиването на 

научното звание „доцент“ и след защитата на дисертационен труд за придобиване на 

научната степен „Доктор на медицинските науки“. 

 

Доц. Теохаров е работил през целия си съзнателен живот върху вирусните хепатити – 

тема, чиято актуалност е извън съмнение. Петте широко известни хепатотропни вируса 

засягат милиони хора на планетата, имат различен молекулен строеж, начини на 

предаване, методи за изследване и доказване, различаваща се профилактика и лечение. 

Някои от тях не предизвикват усложнения, други – HBV, HCV  - могат да хронифицират и 

да доведат до тежки и фатални заболявания – фиброза, цироза, първичен карцином на 

черния дроб, чернодробна недостатъчност. Медицинската общественост периодично  се 

вълнува и от новооткрити хепатотропни вируси – TTV, GBV-С, HGV, SEN – те са в 

процес на изучаване и определяне на мястото им в класификацията на вирусите, в 

частност – на хепатотропните вируси. Макар и скромен, дял в развитието на хепатитите 

имат и някои вируси от сем. Herpesviridae – CMV, EBV, HSV. Протичането на 

инфекциите, причинени от тези вируси, обикновено е с благоприятна прогноза, но 

продължителността на заболяванията, трудното възстановяване и често затруднената 

диагноза могат да представляват клиничен и диференциално-диагностичен проблем, а 
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оттам – и терапевтично предизвикателство. Горните констатации важат напълно и за 

България, поради което актуалността на темата скоро няма да слезе от дневен ред.  

От друга страна, трудното култивиране на хепатитните вируси, навлизането на 

индиректните маркери в диагностиката, както и широкият набор от молекулярно-

биологични методи, налагат широки и разностранни познания по вирусология, биохимия, 

генетика, епидемиология, клиника и др. Доц. д-р Теохаров в своите трудове представя 

проучвания във всички тези аспекти, като връзката с клиничната практика и 

епидемиологията нито за момент не се загубва. 

 

В настоящия конкурс доц. д-р Павел Теохаров се представя с 35 научни публикации (след 

„доцент“), при общо 139, както и 15 участия в научни прояви у нас и в чужбина , при 

общо 70. Специално отделям монографията му, посветена на хепатитните вируси, 

издадена през 2014 г.Общият импакт фактор на публикациите му е 21,146. Особено ценно 

в представените материали са цитиранията – общо те са 293 (в чужди публикации -188, в 

български – 105). Само след защитата на дисертационния си труд има открити 66 цитата – 

всички тези данни говорят за широк положителен отклик и активно търсене на 

резултатите от неговите изследвания. 

 

Доц. д-р Павел Теохаров е търсен от наши и международни научни колективи за участие в 

6 международно финансирани проекти – тези проекти се отнасят до хепатотропните 

вируси в най-широк смисъл на думата, защото тук се имат предвид и херпесните вируси, 

CMV, EBV.  Резултатите и изводите от тези проекти са важен принос за 

епидемиологичното разпространение на хепатотропните вируси в Европа и света. 

 

Напълно съм съгласна с оформените от автора приноси с оригинален (18) и приложен (6) 

характер. Всички приноси са важни за клиниката и епидемиологията, но аз бих искала да 

отделя тези, визиращи молекулярно-биологичната  характеристика на хепатотропните 

вируси, разпространени у нас , уточняване периода на навлизането им в страната, някои 

отклонения и генотипни особености на вируси у венозните наркомани и др. Характерът на 

приносите показва владеене на всички съвременни вирусологични, генетични и 

имунологични методи, с които днес разполага науката - методи за определяне на 

вирусните маркери и методи за идентификация, генотипиране и оценка на еволюцията на 

вирусните геноми на хепатотропните вируси. 

Резултатите от генотипирането на HAV  за българските изолати – почти по равно 

разпределение между 1А и 1В генотипове – определено имат приносен характер. Същото 

се отнася и за генотипирането на HBV -  генотип А се среща при остра инфекция, 

специално А2 – при сексуално предаване на инфекцията, а генотип D – е като че ли 

типичният за хроничната инфекция. Изследването на молекулярната еволюция на  HBV по 

метода на молекулярния часовник показва , че генотип  D за българските изолати на HBV 

е възникнал в началото на 20-и век, докато А2 генотипът е навлязъл у нас съвсем отскоро -  

двукратно през 1996 и 2003 г., когато е влязъл и HIV от страните от Северна Европа, 

където и за двата вируса е доказана трансмисия по сексуален път. Тези резултати също 

имат приносен характер. 

Описаните няколко пациенти с окултни В хепатити поражда въпросът какъв е делът на 

пациентите с окултни В хепатити у нас. Задоволителният отговор на този въпрос  е важен 

и за клиницистите, а и за епидемиологичното разпространение на HBV. Окултните и 
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криптогенните форми на HBV инфекцията предизвикват въпроса дали не трябва да се 

разшири тестирането при проверката на донорската кръв (за HBc total и/или HBV DNA, 

същото се отнася и до HCV RNA) . 

 

Данните за наличие на маркери за HBV и HCV  при цироза са с потвърдителен характер, а 

тези за същите маркери при хемодиализираните и връзката с продължителността на 

хемодиализата (16,5% при HBV и 42% при HCV) са обезпокоителни и налагат 

противоепидемични мерки. Явно, само имунизацията на хемодиализираните не помага, тя 

трябва да се съчетае с други мерки.  

 

Доц. д-р Теохаров не пропуска и практически въпроси - безпокои го установеното от него  

разминаване между резултатите от секвенирането и използвания често в практиката 

търговски кит за генотипиране, който като че ли „надценява“ генотип 1в при HСV. 

Възможното обяснение на тази находка би било важно за практиката и прогнозата на 

антивирусната терапия. От диагностична гледна точка намирам за много важна 

възможността за разграничаване на остра от хронична HBV инфекция стойностите на 

HBcIgM – 100 PEI. 

 

За епидемиологията са важни изследванията на автора за продължителността на 

хуморалния имунен отговор при ваксинираните (различни контингенти) с HBVваксина. 

Данните убедително говорят, че прилагането на бустерна доза не се налага масово, а 

следователно – и въвеждането й в имунологичния календар (важен потвърдителен извод). 

Коинфекциите и суперинфекциите като смесени HBV + HDV инфекции са осветлени с 

интересен материал, същото се отнася и за връзката между HLA системата и тежкото 

протичане на смесените инфекции (макар, че последната връзка е съобщена само за двама 

пациенти). 

Инфекцията с HCV заема достойно място в дисертационния труд. Преобладаването на 1в 

субтипа при хронични инфекции у нас, а на 3а – у млади венозни наркомани са първи  

данни за България и имат определено приносен характер.  

Първи и оригинални да данните по отношение на HEV у нас – тук отново има 

генотипиране (генотип 3 с разновидности 3f,3e и 3i ) – и отново сериозен принос! 

 

Справката за приносите на автора са построени на анализ на резултатите от изследванията 

му.  

Извършена е огромна и обществено-полезна експериментална работа, която е 

последователно и системно планирана, извършвана и публикувана. Израз на това са 10-те 

внедрявания в практиката с участието на кандидата. 

 

Учебно-педагогическата дейност на д-р Теохаров се изразява в научното ръководство на 1 

докторант (успешно защитил) и 2 магистри, успешно защитили дипломни работи по 

магистърска програма „вирусология“. Средната му учебна натовареност за периода 2009-

2013 г.е 262 часа годишно. Участва редовно с лекции в семинарите, организирани от 

Biorad и в индивидуално следдипломно обучение на лекари и биолози. 

 

В заключение, научната продукция на доц. д-р Павел Богданов Теохаров, дмн, е богата на 

резултати, голяма част от които са нови за нашата и световната наука данни. Трудовете му  
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на практика свързват вирусологията с клиниката и епидемиологията, а където е възможно 

– и със специфичната профилактика. Публикациите и цитиранията говорят за интереса и 

качеството на извършената дейност.  Предлагам убедено на почитаемото жури  да оцени 

по достойнство и комплексно научната продукция и учебно-педагогическата дейност на 

доц. д-р ПАВЕЛ БОГДАНОВ ТЕОХАРОВ, дмн, като  предложи на Научния Съвет на 

НЦЗПБ да присъди  академичното звание  „ПРОФЕСОР“  по научна специалност  

„ Вирусология”. 

София, 05.10.2014 г.                                Рецензент:  

                                                                          (Проф. д-р Радка Аргирова, дмн) 

 

 


