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До Ректора 

на МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ - Варна 
 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Виктория Сарафян – Озанян, дм, дмн 

Специалист по медицинска биология и по клинична имунология 

Ръководител на катедра „Медицинска биология“ при 

Медицински университет – Пловдив 

 

За конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по клинична 

имунология 

област на висшето образование „Здравеопазване и спорт”,  професионало 

направление „Медицина”, обявен в в Държавен вестник, бр. 18 от  8.03.2016 г. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент” по клинична 

имунология е обявен за нуждите на катедра „Медицинска генетика” към МФ 

на МУ-Варна и Лабораторията по клинична имунология на УМБАЛ „Света 

Марина“ ЕАД – Варна. Рецензията е изготвена въз основа на Заповед №Р-109-

165/18.05.2016 на ректора на МУ-Варна. 

За участие в конкурса е подал документи единствен кандидат д-р 

Трифон Георгиев Червенков, дм – гл. асистент в катедра „Медицинска 

генетика” към МФ на МУ-Варна. Представеният комплект материали на 
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електронен носител е в съответствие с изискванията  на правилника на МУ-

Варна.   

Д-р Червенков е автор на следните трудове : 1 дисертация за придобиване 

на ОНС “доктор” в докторска програма „Генетика“ и 3 статии, свързани с 

дисертацията. От представения списък с публикации 5 са определени от 

кандиадата като равностойни на монографичен труд, макар да не носят 

цялостно концептуално звучене на монографичен труд. Очевидно е, че 

четирите статии в списания с импакт фактор са оригинални проучвания в 

областта на биохимията и молекулната вирусология. От останалия списък 

приемам както следва: 4 в периодични издания с импакт фактор, от които само 

Proc Rom Academy е реално периодично издание, а другите 3 са бюлетини или 

сборници на съответните университети. От публикациите в българските 

списания 8 (№13, 19, 23, 25-29) са всъщност доклади на конференции, издадени 

в пълен текст, а само 12 са статии, като 5 от тях са в Scripta Scientifica Medica.  

Кандидатът е съавтор на две учебни помагала, но те не са по специалността на 

конкурса, а по биохомия, каквито са всъщност и повечето му публикации. 

Единствено тази под номер 13 би могла да се приеме като свързана с 

клиничната имунология поради проведеното имунофенотипиране при 

хронична миелоидна левкемия. 

 

2. Кариерно развитие  

Д-р Трифон Червенков завършва МУ-Варна през  2001 г. като магистър по 

медицина. Започва професионалния си път като лекар в ЦСМП  - гр. Русе. От 

2001 г. е асистент по биохомия, а пред 2009 г. – главен асистент в МУ-Варна. 

От 2003 г. работи и като лекар клиничен имунолог в УМБАЛ „Света Марина“.  



3 
 

От 20012 до 20016 г. е свободен докторант към катедра “Педиатрия и 

медицинска генетика” в докторска програма по генетика. 

Придобива специалности по биохимия  (2006 г.) и по клинична 

имунология  (2012 г.). Защитава дисертация за ОНС «доктор» по генетика през 

2015 г. В момента е гл. асистент по медицинска генетика към МУ-Варна и 

ординатор клиничен имунолог към УМБАЛ «Св. Марина», Варна.  

Удостоверението от Отдел «Човешки ресурси» на МУ-Варна сочи 13 години 

преподавателски стаж, от които 3 години и 3 месеца по специалността на 

конкурса. 

Специализациите по тъканна съвместимост, костномозъчни 

трансплантации и по клетъчна терапия във Франция, Германия и Израел са 

допринесли за добрата му методична подготовка. 

 

2. Обща характеристика и оценка на дейността на кандидата 

 Научна и научно-приложна дейност 

Д-р Червенков е изследовател с разнообразни научни интереси. Работил е 

по три отделни специалности – биохомия, имунология и генетика, което 

определя и разнопосочния характер на трудовете му. Участва в конкурса с 32 

статии, но не е представил монографичен труд. Като равностойни е посочил 

изискваните от Правилника на МУ-Варна 5 публикации, но те са тематично 

фрагментирани и нямат цялостното звучене на монографичен труд. Освен това, 

нито една от тях не е по специалността на конкурса. 

Основно тематично направление  е ролята на имунната система при 

шизоферния, което е в основата и на дисертационния му труд и очевидно е 

приоритетен изследователски интерес. Категорично новаторски са някои от 
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проучванията в него, които са публикувани в реномирани международни 

списания. Те са насочени към откриването и валидирането на диагностични 

биомаркери с цел избор и на оптимално лечение. За първи път са докладвани 

разлики в експресията на слабо проуечния ген Cyclon/CCDC86. При  

пациентите с шизофрения в пристъп се наблюдават такива с висока експресия 

на Cyclon/CCDC86 и други – с ниска експресия, като тя корелира с клиничната 

изява и давността на заболяването. Важно наблюдение е фактът, че 

експресията на Cyclon/CCDC86 се повлиява от антипсихотично лечение. 

Авторът приема, че е възможно експресията на Cyclon/CCDC86 да послужи 

като бъдещ диагностичен биомаркер при хетерогенната група заболявания, 

обединени на този етап като шизофрения. 

Освен приложния характер на проучванията, в тях има и сериозен 

фундаментален принос, свързан с изясняване фенотипа на клетките в ЦНС на 

възрастни примати, които експресират Cyclon/CCDC86 в норма. Тези данни са 

публикувани за първи път в научната литература и дискутират ролята на 

белтъчния продукт на гена Cyclon/CCDC86. 

В останалите публикации д-р Червенков е автор на колективи, работещи по 

въпросите на оксидативния стрес. Изследвана е антиоксидантна активност на 

природни и синтетични продукти. Очевидно участието му в тези разработки и 

свързано с експертната му дейност като специалист по биохимия. В това 

направление са разработени и валидирани биохимични методи, оценяващи 

нивото на оксидативен стрес и антиоксидантна защита в различни биологични 

проби. Определена е антиоксидантната активност на различни видове извлеци 

от голям брой български лечебни растения и за получени са нови данни за 

тоталния антиоксидантен капацитет и съдържанието на общи полифеноли в 

извлеци от български лечебни растения. Доказан е високият антиоксидантен 

потенциал на инфузии от четири билки и тяхна смес (Hypericum perforatum, 
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Agrimonia eupatoria, Rubus sp. diversa, Cotinus coggygria Scop.), които 

ограничават оксидативните увреждания в стомашната лигавица. Интересен 

подход е използван за определяне in vivo ефектите от антиоксидантната 

активност на плодовия сок от арония (Aronia Мelanocarpa) в експериментален 

модел на диабет тип 1 при плъхове. 

Проучванията върху ефектите на мелатонина върху 

прооксидантния/антиоксидантен статус при пациенти на хрониодиализа 

доказват благоприятния ефект на суплементиращата терапия с мелатонин 

върху ендогенните антиоксиданти при болни в терминален стадий на ХББ и на 

хемодиализа. Съществен приносен ефект има наблюдението, че мелатонинът 

действа като антиоксидант в ниска доза, а във висока доза – като прооксидант.  

Д-р Червенков участва в интердисциплинарен колектив, изследващ 

приложението на наноматериали в медицината и фармацията. Доказана е 

биологичната безопасност на ненатоварени с активно вещество 

полибутилцианоакрилатни наночастици, както и намалена цитотоксичност на 

доксорубицин и доксорубицин при включване в полимерни наночастици. 

Отличната методична подготовка и компетенции в различни предклинични 

специалности правят д-р Червенков желан колаборатор от изследователи от 

много дисциплини. Уменията му в молекулно-биологичните техники са 

причина да бъде привлечен в колективи, изследващи молекулните механизми 

на различни биохимични процеси в норма и патология. Реална практическа 

стойност има разработения за първи път молекулярен метод за детекция на 

двете най-чести точкови мутации (C282Y и H63D) нa HFE гена при 

хемохроматоза. Чрез количествен RealTime PCR е определено нивото на 

микро-РНК молекули (miR-17, miR-21, miR-92) в серум на пациенти с 

онкологични заболявания – проблем с особена клинична значимост за прогноза 

и мониторинг в онкологията.  
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Трудовете на д-р Червенков са цитирани общо в 521 публикации. Статията 

в Journal of Ethnopharmacology (2005) е цитирана 359 пъти, тази в Phytotherapy 

Research (2006) – 148 пъти, в Bull Med Inst Mehrabyan (Yerevan, Armenia, 2006) 

и Proceedings of the Balkan scientific conference of biology in Plovdiv (Bulgaria, 

2005) – по 4 пъти. В тези статии д-р Червенков е съавтор на трета и четвърта 

позиция. Трудовете, в които той е водещ първи автор (Neurochemistry 

international, 2013; Nanotechnology–Toxicological Issues and Environmental 

Safety, 2007 и Nanotechnology–Toxicological Issues and Environmental Safety, 

2007), не са с имунологична тематика и са цитирани общо само 5 пъти. 

Д-р Червенков участва в 2 проекта към ФНИ с национално финансиране и 

в 4 вътреуниверситетски проекта.  

 Учебно-педагогическа дейност  

Д-р Трифон Червенков има над 13 години преподавателски стаж в 

различни дисциплини и само 3 години по клинична имунология. Учебната му 

натовареност в последните 5 години е под норматива от 220 часа и варира 

между 122 и 184 ч. От справката не става ясно каква е ангажираността му с 

практически упражнения по клинична имунология и какъв е приносът на 

кандидата за изработване на учебни програми, тестове, ръководства, 

практически протоколи и други материали, необходими за учебната дейност 

по дисциплината. 

 

 Внедрителска дейност 

Д-р Трифон Червенков работи в Лабораторията по клинична имунология 

на УМБАЛ „Света Марина“, където участва във въвеждането на следните нови 

диагностични методики: 
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 Вирусология – вирусен товар – количествено определяне на HBV DNA и 

HCV RNA чрез количествен RealTime PCR. 

 определяне на HCV генотип чрез RealTime PCR. 

 Хематология – определяне на минимална резидуална болест при хронична 

миелогенна левкемия – BCR-ABL фузионен ген чрез RealTime PCR. 

 Определяне на мутационен статус на Jak2 V617F чрез RealTime PCR. 

 Диагностика на хематологични неоплазми чрез флоуцитометрия. 

Той е участвал и в системите за външна оценка на качеството за описаните 

методи. 

 

4. Оценка на личния принос и личните качества  

Приемам, че д-р Червенков като млад лекар с разностранни интереси и 

вкус към лабораторната работа, е бил желан член на различни научни 

колективи. В тях той е изпълнявал множество методични и внедрителски 

задачи, което му е попречило да оформи собствен научен облик и стил като 

изследовател.  

С оглед на перспективите за кариерно развитие в областта на 

имунологията бих се радвала, ако той намери бързо своя научна тематика, 

която да разработва и да създаде екип от последователи в това направление. 

Очевидно той има съществен принос във въвеждането на съвременни 

молекулно-генетични техники в МУ-Варна и в УМБАЛ „Св. Марина“, но 

тепърва предстои изграждането му като учен с авторитет в имунологичната 

общност. Друго важно предизвикателство пред него е преподавателската 

работа по клинична имунология, в която той също трябва да се утвърждава. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С оглед на кадровата политика на МУ-Варна и потребността от 

хабилитиран специалист за нуждите на преподаването по клинична 

имунология, приемам, че д-р Трифон Георгиев Червенков, дм, би могъл да 

заеме академичната длъжност „доцент“. Препоръчвам дипломата да бъде 

издадена по научната специалност „ИМУНОЛОГИЯ“. 

 

 

27.07.2016 г.       

 

Рецензент:                                    

проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн  

 

 
 


