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1. Актуалност и значимост на дисертационния труд

ТОР” в област на висшето 
н форматика“, професионално 

зет „Вирусология” на

Темата на представения дисертационен труд е изключите 
споменем следните факти:

Ш ирокото разпространение на еритрови 
представител на сем. Parvoviridae (днес клас! 
който е патогенен за човека, неговата устойч 
вирулентността си дори в някои кръвни продукт 
Разнообразната клинична патология, предизви 
неговия тропизъм и различна трансмисия); 
Наличието на много неизяснени въпроси ок 
мястото да споменем, че в България до моме 
изследвания в тази област и голяма част от 
резултати са първи за страната ни.

2. Преглед на дисертационния труд

Дисертационният труд е изготвен съобразно общоприе 
страници и обхваща: Заглавна страница (1), Съдържане 
съкращения и специализирана терминология (2 стр.), Сп 
фигури (5 стр.), Въведение (5 стр.), Литературен обзор ' 
Материали и методи (29 стр.), Резултати и обсъждане

аповед № 347/28.09.2015 г. 
НЦЗПБ

АНЕНИЕ НА ЧОВЕШ КИ  
Н, ВИРУСОЛОГИЧНИ И

лно актуална. Достатъчно е да

зус В19 -  единственият
^фициран в род Erythrovirus), 

новост, способността да запази 
■и;

кана от вируса (следствие на

оло еритровирус В 19. Тук е 
нта са провеждани единични 
получените от Андон Тошев

:ата схема. Написан е на 290 
(3 стр.), Списък на използвани 
исък на приложени таблици и 

(71 стр.), Цел и задачи (2 стр.), 
125 стр.), Обща дискусия (13

1



стр.), Изводи (2 стр.), Приноси (2 стр.), Литература (21 
Статистически таблици (5 стр.), Списък на научни публк 
дисертацията (1 стр.), Участия в международни и национ 
Участия в теоретични и практически обучения (1 
Дисертационния труд са добре балансирани.
Техническото оформление на дисертационния труд е на| 
него таблици и фигури са с отлично качество.

стр.), Приложения (9 стр.) -  
кации и обзори във връзка с 
[ални научни прояви (2 стр.), 
:тр.). Отделните раздели в

Въведение
Още във Въведението докторантът запознава накратй 
биологични характеристики и епидемиологичното зна 
посочва защо този вирус е важен за вирусологичната н 
излага мотивите, които са го насочили именно към таз 
страници, написани на висок научен стил, но в същото в 
печелят вниманието на читателя, насърчавайки го 
дисертационен труд.

о аудиторията с основните 
чение на еритровирус В 19, 
аука и клиничната практика, 
и област. Така, още първите 

реме достатъчно увлекателно, 
да прочете докрай целия

Литературният обзор е истинско научно пътешествие 
Той започва с кратък исторически преглед на еритровир 
разглежда подробно природата на вируса -  неговите 
включително вариабилността в нуклеотидните последова 
генотипове; отделните етапи на жизнения цикъл; ек 
култивирането на вируса; патологичните изменения в ин 
патогенезата на предизвиканите с него заболявания; им 
гостоприемник. Наред с това в Обзора са включени кратк 
еритровирусните инфекции, представени са разнообразни т  
вирус (асимптомни инфекции, инфекциозна еритема, а 
тромбоцитопения, възпалителните заболявания на сърдеч 
дроб, автоимунни заболявания), посочени са различията 
инфекции при хора с нормално функционираща и компро 
Специално внимание в Литературния обзор е отделено н 
еритровирусните инфекции, посочени са предимствата и 
ролята им в съвременната експериментална и клинш 
Последната част на този раздел е посветена на възмо 
лечение на инфекциите с еритровирус В 19, като не е забра 
на кръвните продукти и пулове.
Давам много висока оценка на Литературния обзор. См. 
богата информация представлява интерес и би била полез 
и студенти не само в областта на вирусологията, но и на 
бих насърчила автора да намери подходяща форма за негс

Целите и задачите са ясно и точно описани, което 
обмислена предварителна стратегия. Броят (общо 7) и 
задачите дават заявка за провеждане на амбициозно и мащ; 
се потвърждава напълно от по-нататъшното разгръщане н

Материали и методи
Поне три са нещата, които трябва да бъдат отбелязани г 
материали и методи:

високо ниво. Включените в

в света на еритровирус В 19. 
цените инфекции при човека, 
структура и химичен състав, 
телности на еритровирусните 
сперименталните модели за 
()ектираните с вируса клетки; 
унния отговор на организма- 
:и епидемиологични данни за 
е клинични прояви при този 

ртропатия, фетален хидропс, 
:чо-съдовата система и черния 

в хода на еритровирусните 
кетирана имунна система, 
а методите за диагностика на 
недостатъците им, мястото и 
на вирусологична практика, 

жностите за профилактика и 
1вен въпроса за безопасността

ятам, че обобщената в него 
на за широк кръг специалисти 
редица сродни дисциплини и 
вото популяризиране.

разкрива наличието на добре 
начинът на формулиране на 
абно проучване -  факт, който 

а дисертационния труд.

о отношение на използваните
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1. Впечатляващият брой на изследваните проби -  
себе си говори за изключително сериозното отноше 
научни ръководители към изработването на дисерт 
не просто за „покриване” на някакви формалн 
критерии при изработването на такъв тип науче 
обширно и задълбочено проучване, което да 
момента познания за еритровирус В19 и бъде от по
2. Богатството и разнообразието на приложени' 
имунологични, молекулярно-биологични и мо 
изпълни поставените цели и задачи, авторът се 
техники, намиращи приложение във вирусо 
имуносорбентен анализ (ELISA), различни 
количествени) на полимеразно верижната реакция 
генотипиране.
3.Описанието на използваните материали и М 
изключително задълбочено и прецизно, метод 
подробно, за да могат да бъдат възпроизведени от 
Разгледани са в детайли последователност^ 
първоначалната обработка на пробата до анализ 
посочени са включените положителни и отрицате 
натрупания от докторанта практически опит са наг 
на стандартните протоколи, което със сигурн 
изследвания и на други специалисти в тази област 
ръководство за работа и наистина може да се изпод 
мнение е похвално. В дисертационния труд 
статистическа обработка на получените данни, н 
скромност от страна на докторанта, тя е представ 
раздел.

тбщо 5189. Този факт сам по 
ние на докторанта и неговите 
ацията. Ясно е, че става дума 
) съществуващи минимални 
н труд, а за провеждане на 
ибогати съществуващите до 
лза за клиничната практика, 
е методи -  вирусологични, 

фекулярно-генетични. За да 
опира” на най-съвременните 

Догията -  ензимно-свързан 
варианти (качествени и 

PCR), секвенционен анализ и

Резултати
Планираните експерименти са проведени изключите 
включени са всички необходими контроли, изследванията 
Получените резултати са онагледени с 25 таблици и 46 
качество. Данните от статистическия анализ (проведен м 
отделно приложение.

Дискусия
Обсъждането на получените резултати без съмнение е е 
при изготвянето на всеки научен труд. По това как е п 
дисертация може да се съди за: израстването на доктора 
му критично да анализира експерименталните данни; 
ръководители и консултанти са изпълнили ролята си на н 
В конкретния случай и двете страни -  докторантът 
консултант, са се справили повече от успешно с това 
обсъждане на резултатите е направено още при тяхното 
този начин докторантът съпоставя получените собстве 
достъпната литература информация, търси отговор на въ 
съпричастни на логиката на провеждане на експерименти 
В допълнение на това, в дисертационния труд е включен 
дискусия”, в който авторът аналитично и критично обо

етоди -  това е направено 
ите са описано достатъчно 
всеки, който прояви желание, 
а на манипулациите от 

йрането на крайния резултат, 
лни контроли. Въз основа на 
равени и някои модификации 
ост би улеснило бъдещите 
. На места текстът звучи като 
зва като такова, което по мое 

: направена доста сериозна 
о, вероятно поради излишна 
ена доста ограничено в този

лно прецизно и отговорно, 
следват своя логичен ход. 
фигури -  всички с отлично 

лого прецизно) са включени в

:дин от най-трудните моменти 
редставен този раздел в една 
нта като учен и способността 

доколко успешно научните 
аставници и учители.

и неговите ръководител и 
предизвикателство. Подробно 
иървоначално представяне. По 

ни резултати с наличната в 
,вникващите въпроси, прави ни 
те.
л самостоятелен раздел „Обща 
|бщава извършената цялостна
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дейност, разглежда от различни ъгли експериментални 
мястото и значението им, очертава насоки за бъдещи 
отличната теоретична подготовка на докторанта, натру 
опит, професионализмът и творческото му мислене. От 
незначителните на пръв поглед детайли, като в същото 
отсява важното от второстепенното, да не избягва неудоб 
да отстоява мнението си.

Изводи и Приноси
Въз основа на получените резултати са формулирани 10 и 
с оригинален характер; два с потвърдителен характер и 
които напълно приемам.

ге данни, разсъждава върху 
дзследвания. Ясно се вижда 
таният от него практически 
погледа му не убягват дори 
време личи умението му да 

ните питания, аргументирано

За първи път в България е проведено проучване върху р 
еритровирус В 19, като е доказано етиологичното му учас 
установени са епидемиологични характеристики на п 
инфекции и са представени данни за циркулирането 
субгенотипове.

Е.зпространението на човешки 
тие в някои клинични прояви; 
редизвиканите с този вирус 
на вирусните генотипове и

Доказано е, че сред българските изолати доминира гено 
същото време генотиповете 2 и 3 се срещат сравните! 
неописан до момента изолат (B19Vs/Sofia.BGR/21.09), за 
ново място в съществуващата номенклатура.

тип 1, субгунотип 1а, като в 
но рядко. Идентифициран е 
който докторантът предлага

Внимание заслужават и получените от автора данни, 
еритровирус В 19 в развитието на някои заболяЬ 
хематологични, патологии по време на бременност).

От съществено значение за клиничната вирусологична 
автора комплексен диагностичен подход от лаборато|з 
алгоритъм на тестиране за детекция и идентификация на 
използване при различни клинични случаи.

Списъкът с цитираната литература обхваща 468 загл 
описание, от които 7 на кирилица и 461 на латини 
източници обхващат цялата „история” на вируса -  от от 
наши дни и са ценен указател за всеки, който проявява ин

3. Оценка на съответствието между Автореферата и
дисертационния труд

Авторефератът е отлично оформен. Изработен е 
дисертационния труд и представя в съкратен вариант 
последователността на експерименталната работа, получе 
на тяхна основа изводи и приноси.

4. Публикации на докторанта по темата на
Докторантът е съавтор на шест публикации, в две от 
публикациите са на английски език, а едната е в списан 
Biotechnology and Biotechnological Equipment). Поставен|г

звода, както и 8 приноса (два 
етири с приложен характер),

потвърждаващи ролята на 
(ания (артритни, обривни,

практика е предложеният от 
ни методи -  диагностичен 

ф итровирус В 19, подходящ за

двия с пълно библиографско 
да. Посочените литературни 
криването му през 1974 г. до 

::ерес към него.

в пълно съответствие с 
същността на проучването, 

ните резултати и направените

дисертационния труд
[които е първи автор. Три от 

с импакт фактор (Journal of 
та под № 4 статия, за която е

ие
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посочено, че е под печат, вече е публикувана в Сборник (с 
София Работна среща.
Получените резултати са представени е девет научни съоб 
постери) проведени в България (София, Пловдив - 8) и чуж<

ISSN номер) от състояла се в

щения на 8 форума (доклади, 
сбина (Финландия -1).

5. Придобита компетентност, съобразно изискванията за
придобиване на ОНС „Доктор”

Докторантът е имал уникалния шанс да изготви дисе 
изключително авторитетна институция - Националния це 
болести в София (Националната референтна лабора' 
Рубеола”), напътстван от двама изтъкнати и уважавани 
България вирусолози -  доц. д-р Зафира Михнева, дм (р 
Радка Аргирова (консултант). Високото качество на преде 
че Андон Тошев е използвал максимално ползотворно та 
Благодарение на своите трудолюбие, упоритост и постоя?: 
си той е надградил съществено своята медико-биологичн 
вирусологични, имунологични и молекулярно-биол 
запознал се е с подходите за провеждане на комплексен 
активно участие в изпълнението на цялостен нау1: 
преминавайки всички етапи от планирането и ос 
експеримент, до анализирането и представянето (под фс 
публикации,дисертационен труд) на получените резултат 
по „Медицинска биология”, успешното включване в кур 
всичко това доказва, че Андон Тошев е направил сериоз 
изграждането си като специалист в областта на вирусологи

ртационния си труд в една 
нтър по заразни и паразитни 
тория „Морбили, Паротит, 

далеч извън границите на 
жоводител) и проф. дмн д-р 
тавената дисертация показва, 
зи предоставена възможност, 
ство по време на обучението 
а култура, усвоил е модерни 
огични/генетични техники, 
татистически анализ. Взел е 
но-изследователски проект, 

ъществяването на научния 
рмата на научни съобщения, 
и, придобитата специалност 
ове и получените награди -  

на крачка напред по пътя на 
ята.

чието и представянето на 
нически грешки и пропуски,

лите еритроцити...” изразът 
се замени от „незрелите

6. Критични бележки и коментари
Нямам критични бележки към същността, съдържа 
дисертационния труд. Забелязах някои незначителни тех 
сред които:

На стр. 27 в изречението „За разлика от тях зр 
„зрелите еритроцити” най-вероятно трябва да 
еритроцити”;
Наличие на някои повторения;
Ненужно използване на чуждици (от английски и руски език), като скриниране 
явява се и др„ вместо съответните български изрази 

Макар и рядко, откриват се и някои правописни грешки 
непълен член или обратно и др.
Посочените пропуски имат предимно технически хараь 
намаляват качествата на дисертационния труд.

- най-често замяна на пълен с

тер и по никакъв начин не

7. Лични впечатления от докторанта
Познавам Андон Тошев от 2004 г„ като студент в Биолог 
Кл. Охридски”. Имах удоволствието да бъда рецензент нг 
придобиване на образователно-квалификационната 
„Вирусология” . Още при първите ни срещи Андс 
любознателност, с будния си ум, с неподправения си е 
изпипва нещата, които прави. Дипломната му работа, изр; 
проф. д-р Радка Аргирова, беше на много високо ниво. О

ическия факултет на СУ „Св. 
неговата дипломна работа за 

степен „М агистър” по 
н ме впечатли със своята 

йтусиазъм, с желанието си да 
тботена под ръководството на 
ще си спомням перфектното й
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оформление, отличното представяне на Андон пред Д 
огъня в очите му. През следващите години с Андон сме с 
е участвал в ежегодно провежданите в нашия Институт 
сладкодумен, но и имащ какво да каже, при това не само 
Андон Тошев винаги е печелел вниманието на слуц|г 
познания, атрактивно изработените си презентации, 
превърне слушателя в свой съмишленик, да обогати поз 
Андон дойде при мен с дипломната си работа в ръка 
дисертационния си труд -  със задоволство искам да отбеф 
млад колега е отбелязал през изтеклия интервал от вре 
професионалист. През този период той неспирно е вървял 
медико-биологичната си култура, придобил е специал 
обучавал е студенти по медицина и то точно по тази 
комплексна и трудна дисциплина -  медицинската би 
отдаден на това, което прави и зареден с много поло 
накратко, Андон Тошев, видян през моите очи.

ьржавната изпитна комисия, 
е виждали нееднократно, той 
ботни срещи. Изключително 
в областта на вирусологията, 
ателите със сериозните си 

искреното си желание да 
^анията му. Преди 11 години 

съвсем наскоро ми донесе 
ежа израстването, което този 
ие -  и като личност, и като 
напред, надградил е сериозно 

пост „Медицинска биология, 
изключително интересна, но 
ология. Отговорен, напълно 
жителна енергия -  такъв е,

8. Заключение
Разглежданата дисертация е един завършен, комплекс^ 
високо професионално ниво труд. Актуалната тема, 
качеството на получените резултати, безспорните принос 
израстването на докторанта като способен и перспективен 
висока оценка от академичната и клиничната биомедицинс 
Всичко това ми дава основание да смятам, че дисертацио 
на Закона за развитие на академичния състав в Репуб 
правилника за неговото приложение в НЦЗПБ, за присъ 
научна степен „Доктор”. Убедено давам своята положите, 
членовете на Уважаемото Научно жури да присъдят 
образователната и научна степен „Доктор” по научната 
(01.06.13).

16. 11.2015 г.

н и прецизно изпълнен на 
мащабът на изследването, 

и и, не на последно място -  
млад учен, заслужават най- 

ка общност.
нният труд отговаря напълно 
лика България, както и на 
ждане на образователната и 
ш а оценка и препоръчвам на 

на Андон Крумов Тошев 
специалност „Вирусология”

/доц. Р. Александрова, доктор/
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