
СТАНОВИЩЕ 
От Доц. Д-р Светлозар Петров Балев, д. м. 

Доцент към Катедрата по клинични медицински науки, 

Факултет по Дентална медицина, „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна 

 

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 

7.1. Медицина, и научната специалност „Клинична имунология“ към катедра „Медицинска 

генетика“, Факултет медицина, Медицински университет Варна и Лаборатория по 

клинична имунология, УМБАЛ „Света Марина“ Варна, 

публикуван в ДВ бр. 18/8.03.2016 г. 

 

 

 

I. Кратки биографични данни 

 

През 2001 г. д-р Трифон Георгиев Червенков завършва специалност медицина към 

Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ Варна. Работи за кратко в Центъра 

за спешна медицинска помощ, град Русе и през 2002 г. е назначен като асистент към 

Катедрата по биохимия на Медицински университет – Варна, през 2005 г. като старши 

асистент а през 2009 като главен асистент. През 2008 г. започва работа като лекар в 

поверената ми Лаборатория по клинична имунология на УМБАЛ Света Марина – Варна. В 

периода 2012 – 2015 е докторант и през 2015 г. успешно е защитил свободна докторантура 

към катедра „Педиатрия и медицинска генетика“. 

Придобил е специалности по биохимия през 2006 г. и клинична имунология през 

2012 г., а от 2013 г. специализира медицинска генетика. Към момента е главен асистент по 

медицинска генетика към Катедрата по медицинска генетика на МУ Варна и лекар-

клиничен имунолог към Лаборатория по клинична имунология на УМБАЛ Света Марина – 

Варна. Има проведени специализации по HLA-типизиране, клетъчна терапия, молекулярна 

хематология, RealTime PCR във Франция, Германия, Израел. 

 

 

II. Учебно-преподавателска дейност 

 

Почти веднага след като завършва медицина д-р Червенков започва 

преподавателския си стаж като асистент по биохимия. От 2009 с преминаването си в 

Лабораторията по клинична имунология преминава към Катедра по клинични медицински 

науки, към която се провежда преподаване по Имунология. От 2013 започва специализация 

по медицинска генетика и от тогава преподава медицинска генетика и имунология на 

български  и английски език. В курса по медицинска генетика освен упражненията води и 

лекция на тема „Молекулярно-генетични методи за диагностика на моногенни 

заболявания“. В курс за високоспециализирана дейност по трансплантация на стволови 

клетки към МУ Варна води две лекции на теми „Имунология и имуногенетика на 

трансплантацията на хемопоетични стволови клетки“ и „Криосъхранение на стволови 

клетки“. През 2014 и 2015 година изнася лекции на Биомедицински форум за 



продължително обучение на теми стареене, епигенетика, еволюция и рак. Участва като 

съавтор в две учебни помагала по биохимия. 

 

 

III. Научно-изследователска дейност 

 

За участие д-р Червенков е представил 27 научни публикации извън дисертационния 

труд. От тях 8 са в чуждестранни научни издания, от които 4 са с импакт фактор, и 19 в 

български научни издания. Участвал е в 12 научни форума в чужбина, като резюмета на 4 

от участията са публикувани в списания с импакт фактор, и 16 участия в български форуми, 

включително и с международно участие.  

 

Във връзка с конкурса за „доцент“ са представени равностойни на 

монографичен/хабилитационен труд 5 публикации, от които 2 са с импакт фактор. Д-р 

Червенков е и съавтор при издаването на 2 учебни помагала по биохимия. 

 

Общия брой на публикациите е 32 от които 6 (19%) са в списания с импакт фактор. 

 

Съгласно представените справки и представената документация д-р Трифон 

Червенков има 521 цитирания (академична справка №141/28.04.2016). Общия импакт 

фактор е 27,607. 

 

Тематиката на публикациите са в няколко направления: 

 Имунна система и шизофрения. 

 Oксидативен стрес и антоиксиданти. 

 Наноматериали с оглед приложението им в медицината и фармацията. 

 Биомаркери при неоплазии. 

 

Д-р Трифон Червенков е участвал в 6 научни проекта, от които 2 са финансирани от 

МОН на РБългария и 4 от Фонд медицинска наука на МУ Варна. 

 

 

IV. Научни и приложни приноси 

 

Отличителна черта са разнообразните имунологични и молекулярно-биологични 

методики, които д-р Червенков е усвоил и използва в научната и рутинната практическа 

работа – флоуцитометрия, ELISA, имуноблот, RT-PCR, RealTime qRT-PCR, клетъчно 

култивиране, съхраняване на (стволови) клетки. 

 

Основен научен интерес на кандидата е връзката между имунна система и 

шизофрения. Приносите в това направление са установена разлика в експресията на малко 

известния  ген Cyclon/CCDC86 при различни подгрупи от пациенти с шизофрения и 

съответно потенциалното му използване като биомаркер за избор на оптимално лечение на 

заболяването.  

 

Друго основно направление са in vivo и in vitro проучвания върху проблемите на 

оксидативния стрес и баланса между прооксидантния/антиоксидантния статус в живите 



организми и антиоксидантна активност на природни и синтетични продукти. Като принос в 

това направление са разработени и валидирани биохимични методи, оценяващи нивото на 

оксидативен стрес и антиоксидантна защита в различни биологични проби. Методите са 

верифицирани в експериментални модели върху опитни животни и проучвания с участие на 

хора. Намерени са също данни за висок антиоксидантен потенциал и ограничаване на 

оксидативните увреждания в стомашна лигавица на инфузии от български билки – 

наблюдение с потенциално практическо приложение. С практическо приложение са и 

намерените данни за антиоксидантен ефект на мелатонин при пациенти на хрониодиализа.  

  

Трето основно направление са наноматериали с оглед приложението им в 

медицината и фармацията. Характеризирани са полимерни наночастици и ксерогелове като 

потенциални носители на лекарства. 

 

Принос на д-р Червенков е въвеждането на нови методики – в катедрата по биохимия 

методи за определяне на антиоксидантна активност и мутации на HFE гена при 

хемохроматоза чрез PCR RFLP и в Лабораторията по клинична имунология – нови техники 

във флоуцитометрията и молекулярната диагностика  – определяне на фузионни гени чрез 

RT-PCR и мутация на Jak2 гена в хематологията, вирусен товар на HBV DNA и HCV RNA 

чрез q(RT)-PCR, определяне на генотип на HCV чрез PCR и определяне на микроРНК 

маркери при онкологични заболявания. 

 

 

V. Заключение 

 

Представените по конкурса материали от д-р Трифон Георгиев Червенков ми дават 

основание да смятам, че съгласно закона за развитието на академичния състав в Република 

България, Правилника за прилагане на ЗРАС и Правилника за развитието на академичния 

състав в МУ Варна, кандидатът отговаря на условията за заемане на академичната длъжност 

"доцент". Всичко това ми дава основание да дам положителна оценка на кандидатурата на 

д-р Трифон Георгиев Червенков, д.м. и да препоръчам на уважаемите членове на Научното 

жури да подкрепят избора му за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ" по 

специалността "Клинична имунология". 

 

 

 

 

 

 

04.08.2016г. 

Варна  Доц. Д-р Св. Балев, д.м. 

 


