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РЕЦЕНЗИЯ 

.  

по конкурс за избор на професор по Биологични науки, шифър 4.3, специалност 

биофизика, (01.06.08),  за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани” към Институт 

по биофизика и биомедицинско инженерство, обявен в ДВ бр. 106 от 30.12.2011г 

 

от проф. Албена Момчилова, дбн, Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство, член на научно жури за избор на професор, съгласно заповед на 

Директора  на ИБФБМИ от 18.06. 2011г 

 

        Единствен кандидат в конкурса  за избор на професор по 4.3. Биологични науки 

(биофизика), обявен в ДВ бр. 106 от 30.12.2011г.  е доцент д-р Мая Янева Величкова. 

Кандидатката е получила висше образование във  Физически ф-т на СУ „Св. Кл. 

Охридски” по специалност „Физика на твърдото тяло” през 1974г.  В периода 1977-

1983 е работила като специалист-физик в Института по биофизика-БАН, а от 1983 до 

2002 е била научен сътрудник в същия институт. През 1996г й е присъдена научната и 

образователна степен „доктор”, след защита на дисертационен труд на тема 

„Преразпределение на светлинната енергия между двете фотосистеми в тилакоидни 

мемебрани след топлинен стрес и трипсиново третиране”.  През 2002г. е избрана за 

ст.н.с. II ст. (доцент). 

       Доц. Величкова е била гост-учен в Експериментална станция Аула Дей, Сарагоса, 

Испания, в Университета на Окаяма, Япония, в Центъра по фотобиофизика към 

Университета на Квебек, Канада, както и в Института по физиология на растенията към 

Унгарската Академия на науките, Сегед, Унгария. 

       Научните трудове, с които Maя Величкова  участва в конкурса са 25 на брой и 

включват 20 статии в списания с ИФ, 2 статии в чуждестранни издания без ИФ, 1 глава 

в книга и 2 статии в сборници от научни форуми. От представените публикации е 

видно, че Мая Величкова е един продуктивен учен със сериозна публикационна 

дейност. За последните 10 години тя е публикувала средно по около 3 статии за година, 

а през 2009 са излезли 7 статии с нейно участие. Тези цифри са показателни за една 

интензивна научно-изследователска работа. Общия импакт фактор на публикациите по 

конкурса е 38,212.  Документирани са публикации в реномирани журнали с висок 
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импакт фактор като например Biochim Biophys Acta:Bioenergetics, Environm Exp Botany, 

Biophys Chem и др. Искам да отбележа, че общия брой на научните трудове на доц. 

Величкова преди хабилитацията за доцент (които са извън конкурс а за професор– 31 

бр) и след тази хабилитация е 58 с общ ИФ 68.85. В рамките на настоящата рецензия ще 

бъдат рецензирани предимно двадестте труда, с които кандитатката се представя на 

конкурса за професор. 

       Представен е списък с 263 цитирания, от който са изключени 

автоцитиранията.Някои от публикациите й са намерили широк отзвук в литературата, 

като например: 

- Ivanov, Velichkova, 1990, J Photochem Photobiol B, 4, 307  -  цитирана  22 пъти 

- Ivanov et al 1998, FEBS Lett, 430, 228 – 43 пъти 

- Velichkova, Fedina 1998, Photosynthetica, 35, 1 – 20 пъти 

- Fedina et al, 2006, Environ Exp Bot,56,225 – 30 пъти 

- Doncheva et al, 2009, Environm Exp Botany, 65, 189  -  19 пъти 

 

Документирани са над 46 участия в научни форуми. 

 

       Доц. Величкова е била ръководител на 6 научни проекти, финансирани от 

Национален фонд „Научни изследвания” , както и на Програма за двустранно 

сътрудничество между БАН и CSIC-Испания. Тя е член на ръководния екип по проект 

към ОП „Развитие на човешките ресурси” на тема „Въвеждане и използване на нови 

методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с 

цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни 

направления като селско стопанство, екология и медицина”. Работила е като участник 

по други 15 проекта, 10 от които са били финансирани от Национален фонд „Научни 

изследвания”. 

 

       Научно-изследователките интереси на доц. Величкова са тясно свързани с 

активността на фотосинтетичния апарат и факторите, които влияят върху 

ефективността на неговото функциониране. Изучавани са широк набор от параметри, 

включващи структурната организация на липидите изграждащи тилакоидните 

мембрани, както и основни стрес-индуциращи фактори от околната среда като висок 

светлинен интензитет, промени в температурата, облъчване с UV-B и др.  
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       Изследванията на ефекта на мембранната структурна организация върху 

ефективността на процесите на поглъщане и преобразуване на светлинната енергия и 

протичането на окислително-редукционните процеси в електрон-транспортната верига 

заемат значително място в научното творчество на доц. Величкова. При тези 

изследвания са използвани много адекватни и специфични експериментални подходи, 

включващи селективно модифициране на степента на подреденост на мембранните 

липиди чрез инкорпориране на два ефектора, имащи разнопосочно влияние върху 

мембранния флуидитет – холестерол и бензилалкохол. Установено е, че 

инкорпорирането на холестерол, т.е. ригидизирането,  прави мембраните по-устойчиви 

на увреждания от ниски температури, докато включването на бензилалкохол води до 

обратния ефект.   

       Интерес представляват изследванията, които показват, че физикохимичното 

състояние на тилакоидните мембрани е фактор, който влияе върху функционирането на 

„бързите” и „бавните” кислород – отделящи центрове.  Установено е, че при 

включването в мембраните на растителния стерол стигмастерол, който индуцира 

понижение на мембранния флуидитет, се повишава относителния дял на „бавните” по 

отношение на „бързите” центрове. В аналогични експерименти е изследвана 

термочувствителността на двете фотосистеми чрез инкорпориране на два различни 

ригидизиращи агенти, а именно холестерол и стигмастерол.  От проведените 

експерименти е изведена зависимост на термотропното поведение на мембранно-

свързаните пигмент-белтъчни системи от структурната организация на мембранните 

липиди. Получените данни са поставили една добра основа за задълбочаване на 

изследванията за изучаване ролята на степента на ненаситеност на ацилните вериги на 

мембранните липиди в процесите на поддържане на ефективността на фотосинтезата в 

условия на екзогенен стрес.  Всъщност, значителна част от разработките на доц. 

Величкова са посветени именно на влиянието на екзогенни стресови фактори върху 

ефективността на фотосинтетичния апарат. В хода на изследванията е установено, че 

хербицидът дихлорфенилдиметилурея протектира реакционния център P700 от 

влиянието на високия светлинен интензитет както при стайна температура, така и при 

4ºС.  Демонстрирано е, че генерирането на хидроксилни радикали при ниски 

температури не корелира с инактивирането на ФС1-медиирания електронен транспорт 

и на Р700, тъй като е установена различна кинетика на инактивация на ФС1 и на 

понижение на нивото на Р700. 
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       Също така е установено, че ниските температури играят протектираща роля по 

отношение на фотообезцветяването на фотосинтетичните пигменти под влиянието на 

висок светлинен интензитет. Предложена е хипотеза, според която, когато електронния 

транспорт е инхибиран, третирането на тилакоидни мембрани с висок светлинен 

интензитет индуцира деструкция на хлорофилните и каротеноидните пигменти  чрез 

различни механизми. 

       Изследванията на влиянието на умерен топлинен стрес (40ºС  за 30 мин) върху 

фотосистема 2 при тилакоидни мембрани от спанак са показали, че в този случай 

протичат два процеса, свързани с Д1 белтъка от реакционния център на фотосистема 2: 

дефосфорилиране на Д1 протеина в стромалните тилакоиди и  агрегиране на 

фосфорилираните Д1 протеини в граните. Тези резултати представляват интерес за 

разгадаване механизмите на процесите на фотоинхибиране в условия на действие на 

повече от един стрес фактор – в случая на топлинен стрес. 

       На базата на изследвания върху ролята на активни кислородни форми в 

инактивиране на кислородното отделяне при фотоинхибиране е установено, че при 

стайна температура и при ниска температура (4ºС),  играят роля  различни активни 

кислородни форми. Получените резултати са показали, че при ниски температури 

доминиращи са хидроксилните радикали, докато синглетният кислород е определящ 

при стайна температура. 

       Установено е, че предварителното третиране на растения с фитохормона метил 

жасмонат, който повишава резистентността на растенията към някои видове екзогенен 

стрес, индуцира намаляване на UV-B- абсорбиращите вещества при облъчване с UV-B, 

в сравнение с контролни нетретирани растения. 

       Интересни резулати са получени за възможностите за крос-адаптация към комплекс 

от стресови фактори, на които са подложени четири сорта ечемик, за които е 

характерно, че растат на територии с по-топъл климат и имат различна чувствителност 

към солеви стрес. Установено е, че предварителното поставяне на растенията в условия 

на солеви стрес може да има известен протектиращ ефект по отношение на 

облъчването с UV-B. 

       Изведени са интересни зависимости между степента на развитие на 

фотосинтетичния апарат и устойчивостта към облъчване с UV. Показано е, че в процеса 

на развитие на фотосинтетичния апарат нараства устойчивостта към третирането с UV-

B, както и нивото на UV – абсорбиращи вещества. 
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       Проведени са изследвания и на ефекта от относителното засушаване в качеството 

си на стресов фактор  върху двете фотосистеми, имайки предвид ролята на водното 

съдържание в поддържането на структурната организация и латералната хетерогенност 

на тилакоидните мембрани. Установена е различна чувствителност към засушаване при 

центровете ФС2α  и ФС2β.  

       Значителна част от научно-изследователския интерес на доц. Величкова е посветен 

на свойствата и характеристиките на фотосистема 1 в оптимални условия, както и в 

условия на светлинен стрес. В хода на тези изследвания е приложена и Раманова 

спектроскопия при ниски температури за анализиране на спектралните характеристики 

и конформационното състояние на каротеноидите на комплекса ФС1-ССК1. 

Изследвана е протекторната роля на каротеноидите в условия на светлинен стрес, като 

за целта е анализиран процесът на фотоинхибиране в обогатени с ФС1 изолирани 

частици. Установено е, че различните изследвани пигментни пулове се различават по 

своята чувствителност към фотообезцветяване. 

       За обезцветяване на пигментите, както и за инхибирането на активността на ФС1 е 

доказана ролята на активните форми на кислорода. Определящата роля на синглетен 

кислород във фотообезцветяването на дълговълновите хлорофили и на лутеина е 

доказана чрез използване на адекватен гасител.  

 

       Преподавателският стаж на Мая Величкова включва лекции по фотовъзбудими 

мембрани  към спецкурс „Биофизика на мембраните” за студенти от Биологически ф-т 

на СУ „Св. Кл. Охридски” 1994-1996г. Водила е упражнения по ЕПР спектроскопия и 

флуоресцентна спектроскопия към спецкурс „Биофизика на мембраните” 1994-1996г. 

Доц. Величкова води 20 часов докторантски курс по „Биофизика на енергоспрягащи 

мембрани” към Центъра за обучение на БАН, през който са преминали 6 докторанта с 

лекции, консултации и изпити. Била е ръководител на 1 дипломант от Биологически ф-

т на СУ „Св. Кл. Охридски” и на докторант Десислава Лазарова, която е отчислена с 

право на защита и понастоящем е в отпуск по майчинство. 

       Експертната дейност на Мая Величкова включва изготвяне на рецензии за 

специализирани списания, на проекти към Национален фонд „Научни изследвания”, 

както и на дипломни работи и дисертации. 

       Доц. Величкова е била член на Общото събрание на БАН (2007-2011г), секретар на 

Научния съвет на Института по биофизика (2004-2010), член на Специализирания 

научен съвет по физиология на растенията към ВАК и член на разширен състав на СНС 
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по физика на кондензираната материя към ВАК.   Има значителен административен 

опит като научен секретар и зам. директор по научната дейност на Института по  

биофизика и биомедицинско инженерство. 

       Искам да отбележа, че представените от кандидатката материали по конкурса са 

подготвени много прецизно и акуратно, което в значителна степен улеснява тяхното 

рецензиране. 

       Познавам лично Мая Величкова и считам, че тя е един коректен, диалогичен и 

високо компетентен колега. 

       В заключение, подкрепям убедено избора на доцент д-р Мая Янева Величкова за 

академичната длъжност „професор” по Биологически науки 4.3. (биофизика), обявен за 

нуждите секция „Фотовъзбудими мембрани” към Институт по биофизика и 

биомедицинско инженерство-БАН. 

 

                                                                                                

 

01.04.2012г 

София                                                                 проф. Албена Момчилова         


