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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на дисертационен труд на д-р Трифон Георгиев Червенков на тема: „Експресия на 

Cyclon/CCDC86 в клетки на имунна и нервна системи при пациенти с 

шизофрения“  за присъждане на образователна и научната степен „Доктор“ по област 

на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Медицинска генетика“ 

 

Изготвена от проф. Анастасия Петрова Михайлова, дм, Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология, Медицински факултет на МУ-София, определена 

за член на научно жури със Заповед № P-109-302/23.10.2015 на Ректора на МУ-Варна 

 

 

Кратки биографични данни 

Д-р Трифон Георгиев Червенков, роден на 15.03.1974 г., завършва висше 

образование по медицина  в Медицински Университет – Варна през 2001г. Има 

придобити две медицински специалности: “Биохимия” (2006г.) и “Клинична 

имунология” (2012г.).  

Професионалното развитие на д-р Червенков започва на предния фронт, като 

лекар в Център за спешна медицинска помощ – Русе (2001-2002 г.).  През 2002 г. е 

избран за асистент в Катедра „Биохимия”, което поставя началото и на академичното 

му  израстване, логично последвано от избирането му за старши асистент (2005 г.) към 

същата катедра и главен асистент (2009 г.) към Катедра “Клинични медицински науки“, 

МУ–Варна. От 2013 г. е главен асистент по медицинска генетика в Катедра “Педиатрия 

и медицинска генетика“, МУ-Варна, която длъжност заема и понастоящем. През 

периода 2008-2013 г. д-р Червенков работи като лекар-биохимик, а от 2013 г. е лекар-

клиничен имунолог в УМБАЛ “Св.Марина”, Варна. Д-р Червенков преминава през 

различни квалификационни курсове и индивидуално обучение у нас и в чужбина, които 

разширяват познанията му и допринасят за придобиване на практически умения в 

областта на молекулярната биология, имунологията, имуногенетиката, клетъчната 

терапия. От заемане на академичната длъжност асистент д-р Червенков е натрупал 

значим научен и преподавателски опит: участва активно в обучението по биохимия, 

медицинска генетика и имунология, написване на ръководство, научни проекти към 
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МОН. Научната дейност на д-р Червенков е намерила израз в 21 научни статии, 11 от 

които в списания с импакт фактор. Участвал е с 10 съобщения на международни и 

национални научни форуми.  

Член е на Секция биофизика, биохимия и молекулярна биология към СУБ, 

Българската асоциация по клинична имунология и Европейската асоциация по човешка 

генетика. 

 

Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем 

 Шизофренията е изключително актуално заболяване, засягащо приблизително 

1% от населението в света, протича хронично и се определя като най-тежката психична 

болест, завършваща със значима инвалидизация. Това има негативно социално, 

психологическо и икономическо влияние върху страдащите пациенти, както и върху 

техните семейства и обществото като цяло. Въпреки, че шизофренията е дефинирана 

като заболяване преди повече от сто години, патогенезата й е все още неясна. 

Независимо от значителния прогрес на съвременните научни достижения, те не могат 

да дадат окончателна представа за патогенезата, а оттам и за лечението на 

заболяването.  Една от причините за това е, че всъщност шизофренията е група от 

заболявания (“шизофрении“), което предопределя търсенето на диагностични и 

класификационни биомаркери като актуално и предпоставка за ефективно лечение в 

бъдеще. Интересът на изследователите е насочен към промените на молекулно ниво, 

участието на имунната система, наследствени генетични моменти. Представеният 

дисертационен труд изследва експресията на новооткритият ген Cyclon/CCDC86 в 

клетки на имунна и нервна системи при пациенти с шизофрения. Имунорегулаторна 

функция на Cyclon/CCDC86 и натрупаните доказателства за участие на имунната 

система в патогенезата на заболяването, обосновават и характеризирането на имунния 

отговор на шизофренно болни, осъществено в дисертационния труд. Предвид 

гореизложеното разработването на тематиката за ролята на гена Cyclon/CCDC86 в 

патогенезата на шизофренията е изключително важно. Поради тези съображения 

считам, че темата на дисертационния труд е много актуална и навременна за медико-

биологичната наука и медицинската практика. 

 

Структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд съдържа 167 стр., от които Увод - 4 стр., Литературен 

обзор – 60 стр., Цел и задачи - 1 стр., Контингент и методи – 11 стр., Резултати и 
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обсъждане -  17 стр.,  Заключение - 5 стр.,  Изводи - 2 стр.,  Приноси -  1 стр., Списък на 

публикациите – 1 стр.,  Списък на използваната литература – 51 стр., Друга 

информация – 1 стр. Дисертацията е оформена отлично, като по-важните моменти от 

литературния обзор и свързани с темата на дисертацията, са илюстрирани със 7 фигури. 

Получените резулати са представени с 21 фигури и 1 таблица. По моя преценка 

литературният обзор (60 стр.) е доста по-голям в сравнения с останалите раздели 

(Методологична част, Резултати, Дискусия, Изводи) от дисертационния труд (36 стр.). 

Независимо от това и имайки предвид качествата му считам, че това съотношение може 

да се приеме, като се вземе в съображение, че се касае за присъждане на образователна 

и научна степен, каквато е степента „доктор“. В този контекст с литературния обзор 

авторът показва, че е изключително добре запознат с актуалното състояние на 

патогенетичните аспекти на шизофренията като цяло, както и на третираната в 

дисертацията проблематика, което е доказателство за осъществяване на 

образователната цел на докторантурата. 

 

Анализ на дисертационния труд 

Дисертационният труд е оформен според изискванията - литературен обзор, цел 

и задачи, материал, методи, резултати и обсъждане. За разработването му са цитирани 

459 литературни източника, от които 4 на кирилица и 455 на латиница. 

 Литературният обзор  е систематизиран  в няколко глави. Подробно са 

описани основните теории за патогенезата на шизофренията. Наблегнато е на 

генетичните и молекулярно-биологичните патогенетични аспекти. Подчертана е ролята 

на имунната система при шизофрения. Детайлно са описани характеристиките на гена и 

протеина Cyclon/CCCDC86, като е акцентирано върху ролята му в регулацията на 

имунния отговор. Обърнато е специално внимание на цитокина IL-17, който стои в 

основата на нов вид ефекторен имунен отговор (Th17), освен известните до 

откриването му Th1 и Th2, и се оказва изключително важен за развитието на 

автоимунна патология. По мое мнение част от информацията в тази точка можеше да се 

поднесе в по-съкратен вид, което щеше да намали обема, но не и качеството на 

литературния обзор. Дисертантът е обърнал внимание и на връзката между неврогенеза 

и шизофрения. Обзорът е написан ясно, конкретно и изключително компетентно. 

Анализирайки известните до сега литературни данни д-р Червенков отбелязва и все 

още неизяснените факти, с което очертава необходимостта от провеждане на 

изследванията. Това му позволява да формулира конкретната цел и задачите, които да 
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използва за решаването й. Като цяло литературният обзор показва, че д-р Трифонов е 

изключително добре подготвен в теоретично и практическо отношение учен. Голяма 

част от цитираната литература е от последното десетилетие, което е доказателство, че 

авторът познава отлично съвременното състояние на проблема.  

Целта на дисертационния труд е конкретно и ясно формулирана: „Изследване 

на експресията на гена Cyclon/CCDC86, лимфоцитни субпопулации и нива на IL-17 при 

пациенти, страдащи от шизофрения, контролни индивиди и примати”. За нейното 

реализиране дисертантът си е поставил 4 задачи, които са логично развитие на целта, 

добре формулирани и изпълнени на високо професионално ниво.  

Раздел Контингент и методи  включва контингента изследвани и 

използваните методи. В проучването са включени пациенти с шизофрения в стадий на 

обостряне и след настъпване на клинична ремисия, но броят им и оформените групи са 

описани в резултатите, а не както е прието в т.5.1. Контингент. Броят на пациентите в 

различните изследвания е различен, но по мое мнение достатъчен при използваните 

статистически методи, за да се правят съответните изводи от получените резултати. 

Подбраните методики са абсолютно адекватни за решаване на поставените задачи. 

Използвани са най-съвременни молекулярно-биологични (RT-PCR) и имунологични 

(флоуцитометрично имунофенотипизиране) методи и технологии. Подробното и 

прецизно описание на методиките дава възможност да бъдат възпроизведени без да се 

използват допълнителни източници и оставят впечатление за много добра 

професионална подготовка на докторанта - доказателство за акуратността на 

проведените изследвания. Статистическият анализ е адекватен и позволява правилното  

интерпретиране на получените резултати. Към раздел 5. Контингент и методи имам 

някои забележки, които да послужат като препоръки за бъдещите научни разработки на 

д-р Трифонов. Считам, че след контингента болни (т.5.1.) трябваше да се опишат и 

лабораторните животни (примати),  което на практика е направено в т.5.5. 

Хистологичен анализ.  Същото се отнася и за визираните в целта контролни индивиди. 

Така още в началото ще се добие представа за включения в разработката „контингент“. 

Уместно е в допълнение на подробното описание на методиките, да се обърне повече 

внимание на принципите на метода като цяло, както и на отделните стъпки и 

процедури.  

В раздела Резултати и обсъждане авторът представя и обяснява в 

хронологичен ред, следващ поставените задачи, получените при проучването данни. 

Резултатите са изложени подробно в четири подраздела, много добре онагледени със 
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снимков и табличен материал, като няма припокриване на информацията която 

последния съдържа. Обсъждането на резултатите от отделните проучвания е правено в 

хода на представянето им. 

Първият подраздел е фокусиран върху експресията на информационна РНК 

(иРНК) на гена CCDC86. Следвайки логиката и базирайки се на намерената при 

шизофрения промяна в нивото на IL-3, д-р Трифонов се насочва към търсене на 

различие в експресията на новооткрития ген Cyclon/CCDC86,  пряко свързана с IL-3 

сигнален път и активация на Т лимфоцитите.  Допълнителна мотивация за този избор е 

установената експресия на иРНК на Cyclon/CCDC86 в мозък на мишки и оскъдната 

информация за този ген, която в началото на научната разработка се свежда до 

намерени само две статии в литературната база данни NCBI PubMed. Получените от 

дисертанта резултати показват по-висока експресия на гена в периферно-кръвни 

левкоцити при пациенти с шизофрения в релапс спрямо ремисия, както и спрямо 

нивата на генна експресия в контролна група от здрави индивиди. Освен това, високата 

експресия при пациентите в пристъп намалява в хода на лечението до нива, близки до 

тези при здравите. Авторът установява и по-слабо изразена експресия при болни от 

шизофрения в ремисия, в сравнение с психично здрави лица.  

В търсене обяснения на някои от патогенетичните звена при шизофренията, 

намереното по отношение експресията на  гена  Cyclоn и ролята му в 

имунорегулацията,  дисертантът се насочва и към изследване на клетъчен имунен 

статус при шизофренни пациенти, което е залегнало във втория подраздел. Авторът 

установява значими вътрегруповите разлики при шизофрения в зависимост от 

активността на болестта, изразяващи се в понижен CD4/CD8 индекс, в резултат на 

намалени относителни стойности на хелперно-индусерните (CD3+CD4+) и повишени 

на супресорно-цитотоксичните (CD3+CD8+) Т-клетъчни субпопулации в пристъп в 

сравнение със същите в ремисия. Промените в В-клетките се характеризират с по-

високи стойности при релапс и намалението им след постигане на клинична ремисия. 

Обобщаването на резултатите за експресията на гена  Cyclon/CCDC86 и имунната 

реактивност предполагат корелационни зависимости между двата изследвани 

показателя. Друг важен момент, свързан с имунната реактивност са нивата на IL-17, 

които са информативни за промени/нарушения в Th17 ефекторния имунен отговор. В 

третия подраздел от изследването е установено, че серумните стойности на IL-17 при 

шизофренно болни са под прага на използвания метод, независимо от активността на 

заболяването (релапс или ремисия).  
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Горепосочените резултати дават основание да се предположи, че 

Cyclon/CCDC86 се експресира по различен начин в имунни клетки при пациенти в 

сравнение със здрави индивиди, поради което дисертантът решава да изследва 

експресията на протеина директно в ЦНС. Като първа стъпка в тази насока, авторът 

логично се насочва към използване на най-близкия до човека животински модел – 

възрастни примати от вида макаки.  Хистологичните изследвания в мозъчна тъкан от 

примати, представени в четвъртия подраздел, убедително демонстрират експресия на 

Cyclon/CCDC86 най-вече в зони,  доказано ангажирани с шизофренния процес. 

Независимо от малкия брой експериментални животни, изследвани за експресия на ген 

Cyclon/CCDC86 в мозъка, считам получените данни за изключително интересни и 

иновативни. В допълнение, резултатите са онагледени със снимков материал с много 

високо качество, особено удачно съчетан със схематични изображения на темпоралния 

мозъчен дял за показване локализацията на микрографиите, което убедително 

потвърждава находките.  

Като цяло резултатите са представени коректно, систематизирано и подробно.  

По мое мнение в стремежа за синтезираност, обсъждането на получените данни в 

раздела  Резултати и обсъждане изглежда пестеливо. Считам, че част от 

информацията представена в литературния обзор можеше много удачно да се включи 

към този раздел и да допълни и подкрепи интерпретацията на получените резултати.  

В края на дисертацията е направено синтезирано заключение, което обобщава 

основните резултати и ясно показва постигнатото от дисертационния труд. В него  

компетентно и аргументирано са обсъдени собствените данни в съпоставка със 

съвременните постижения в тази област, с аналитична и критична интерпретация. В 

същото време са очертани неизяснените проблеми и новите насоки за научни 

изследвания.  

Изводите са точно формулирани и правилно интерпретират основните резулати 

на дисертационния труд. 

Считам, че не е необходимо да се представят и дискутират подробно всички 

резултати от извършените изследвания. Те са описани достатъчно добре в 

дисертационния труд, поради което съм посочила само някои от тях към съответните 

подраздели. По-важно според мен е да се акцентира върху приносите, които са 

показател за стойността на научното изследване. Приносите на настоящия 

дисертационен труд, доста скромно посочени от дисертанта, са безпорни и приемам 

изцяло. Получените от научната разработка резултати могат да допринесат за отговори 
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на неизвестни до сега молекулни механизми на някои основни процеси, свързани с 

патогенезата на шизофренията. Приносите, свързани с изследване експресията на ген 

Cyclon/CCDC86 в левкоцити и в мозъчна тъкан са фундаментални, оригинални и 

иновативни. На практика проучванията на д-р Трифонов за експресията на ген 

Cyclon/CCDC86 са едни от малкото (под 10 публикации в достъпната ни литература) и 

могат да се приемат като пионерни. Оригинални са и изследванията на показателите за 

имунната реактивност в пристъп и ремисия на шизофренията.  

Дисертационният труд е написан, оформен и онагледен изключително 

старателно, което заедно с добрия научен изказ и незначителния брой технически 

грешки прави много добро впечатление. 

 

Авторефератът е изготвен съгласно изискванията, включва основните резултати от 

проведените изследвания и напълно отговаря на структурата на дисертационния труд. 

Отразени са публикациите и участията в научни форуми, свързани с дисертацията. 

Запознаването с него дава възможност изцяло да бъде разбран разработвания проблем, 

проведените изследвания и тълкуване на получените резултати. 

 

Наукометрични показатели 

Данните от дисертационния труд са обобщени  в 3 публикации, в които д-р 

Червенков е първи автор и са представени като научни съобщения на 3 научни форума, 

напълно отговарящо на изискванията. Ще си позволя допълнителен коментар: при 

разработването на дисертационен труд (докторантура) е обичайно да се публикува част 

от литературния обзор. Вземайки в съображение качествата на литературния обзор бих 

посъветвала д-р Червенков да синтезира информацията и да я предложи за публикуване 

като обзор/и. Макар и пост фактум, считам че това ще бъде особено полезно за научно-

преподавателската общност и обучаващите се в различни области на медицината и 

биологията: биохимия, генетика, имунология, психиатрия, патоанатомия и др.  

 

Критични бележки: Не установявам съществени слабости на дисертационния труд. 

Малкото критични бележки съм посочила в хода на изложението, като някои от тях са 

по-скоро препоръки за бъдещата научно-изследователска дейност на дисертанта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценявам високо дисертационния труд, актуалността му, стойността на 

получените данни и значимостта на приносите. Независимо от дребните критични 

бележки, считам че е извършена значителна изследователска работа, получени са 

оригинални и със съществена научна стойност резултати, очертани са важни приноси 

от научен и приложен характер, което напълно отговаря на изискванията за докторска 

дисертация. Представеният труд без съмнение характеризира своя автор като 

компетентен и изграден изследовател, който има задълбочени знания, аналитична 

мисъл, качества, компетентности и възможности за самостоятелно провеждане на 

научно проучване и решаване на научни проблеми.  

 Ще си позволя да споделя и някои лични впечатления за дисертанта. Познавам 

д-р Трифонов от обучението в Клиниката по клинична имунология на УМБАЛ 

„Александровска“ - София, свързано със специализацията му по Клинична имунология, 

както и от участията му в научни форуми. Впечатленията ми са за прецизен, акуратен, 

търсещ, перспективен учен и лекар, със задълбочени теоретични знания и 

професионални умения в областта на фундаменталната и клинична имунология, 

молекулярната биология и имуногенетиката.  

 

В заключение, считам че предоставения ми за рецензия дисертационен труд напълно 

отговаря на задължителните условия, съгласно регламента за придобиване на научни 

степени в МУ, Варна, както и на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Р. България и на Правилника за прилагането му. Всичко това ми дава 

основание убедено да препоръчам  на уважаемото  научно жури да гласува 

положително за присъждане на образователната и научна степен  „доктор“ по 

област на висше образование: 4.Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност: 

Медицинска генетика  на д-р Трифон Георгиев Червенков. 

         

Ноември, 2015     Рецензент: (Проф.А.Михайлова,дм)      

София                 

 
 


