
СТАНОВИЩЕ  

По конкурс за избор на „Доцент“ по научно направление 4.3. Биологични науки (биофизика) за 
нуждите на секция “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия” на ИБФБМИ – БАН 

обявен в Държавен вестник брой 67 от 30 юли 2013. 

 

от доц. д-р Антоанета Видолова Попова  

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН 

член на Научно жури, съгласно заповед № 412/27.09.2013 г. на Директора на ИБФБМИ на БАН  

 

В обявения конкурс за избор на „Доцент” по Научно направление 4.3. Биологични науки 

(биофизика) участва само един кандидат, главен асистент д-р. Сашка Бойчева Крумова. Сашка 

Крумова завършва висшето си образование през 2001 г. в Софийския университет „Св. Кл. 

Охридски”, Биологически факултет, с магистърска степен по биотехнология със специализация 

„Молекулна биотехнология”. От 2001 г. е редовен докторант в Институт по биофизика на БАН и 

в Институт по растителна биология, Биологически изследователски център на Унгарската 

академия на науките в Сегед, Унгария. През 2006 г. след успешна защита придобива 

образователната и научна степен „Доктор“ с дисертационнен труд на тема „Температурна 

стабилност на пигмент-белтъчни комплекси в тилакоидни мембрани на висши растения. Термо-

оптичен ефект”. От 2005 до 2007 г. е специалист в Институт по растителна биология, 

Биологически изследователски център на Унгарската академия на науките в Сегед, Унгария, а от 

2008 до 2009 г. е постдокторант в Университет Вагенинген в Холандия. От 2009 до 2010 г. е 

специалист в Институт по биофизика на БАН, а от 2010 г. е главен асистент в Институт по 

биофизика и биомедицински инженерство – БАН. 

Главен асистент Сашка Крумова участва в настоящия конкурс с 12 научни статии, 9 от 

които в списания с импакт фактор (от 2.41 до 5,85). Общият импакт фактор на публикуваните 

статии в които Крумова е съавтор е 49.012, а на тези с които участва в настоящия конкурс – 

27.018. Приложен е списък на цитиранията, 13 статии са цитирани 83 пъти. Крумова е 

представила резултатите от своята работа на 30 международни и национални симпозиуми и 

конгреси с 2 доклада и 28 постерни съобщения.   

Гл. Ас. Сашка Крумова е била ръководител на 1 проект към Фонд научни изследвания и 

участник в 11 национални и международни проекти. 



Кандидатката е завършила няколко курса за придобиване на научна квалификация (два по 

програмата Мария Кюри, в Университета Вагенинген и в Чешката академия на науките, един по 

електронно спинов резонанс и един посветен на липид-белтъчни взаимодействия и значението 

им за организацията на мембраните в Институт по растителна биология, Биологичен 

изследователски център към Унгарската академия на науките в Сегед, Унгария) и един по 

„Personal Competence Assertveness, Time Management and Project Planning”. 

Научните интереси на д-р С. Крумова са насочени в две направления: към изследване на 

стабилността, макроорганизацията и взаимодействията на макромолекулни пигмент-белтъчни 

комплекси и приложение на ДСК (диференциална сканираща калориметрия) за изследване на 

биомолекулните взаимодействия на плазмените белтъци в човешка плазма в норма и патология.  

Д-р Сашка Крумова коректно и изчерпателно е представила научните приноси и 

постижения в публикуваните от нея статии, които са оригинални и представляват интерес както 

от фундаментално научна така и от приложна гледна точка. Специално внимание заслужават 

следните научни приноси:  

По първото научно направление - изследване на стабилността, макроорганизацията и 

взаимодействията на макромолекулни пигмент-белтъчни комплекси 

• Направено е идентифициране на калориметричните преходи и последователността 

на температурно-индуцираните процеси на деградация на пигмент-белтъчните комплекси в 

интактни тилакоидни мембрани и на изолирани мембранни фрагменти, обогатени на 

фотосистема 1, фотосистема 2 и на основния светосъбиращ комплекс на фотосистема 2. 

• Установена е ролята на тилакоидния липид дигалактозил диацилглицерол (ДГДГ) 

за макроорганизацията и стабилността на основните пигмент-белтъчни комплекси на 

тилакоидните мембрани при висши растения. 

• Чрез липофилния флуорофор мероцианин (МЦ 540) са проследени промените в 

опаковането на тилакоидните липиди в мембраните на растителни мутанти с намалено 

съдържание на ДГДГ и с подтиснат синтез или чувствителност към брасиностероиди. Показано е, 

че МЦ 540 може да бъде използван като маркер за определяне на физическото състояние на 

липидите в растителните тилакоидни мембрани. 

• Показано е, че структурната организация и функционалната активност на 

фотосистема 2 са значително повлияни от хормоналния баланс при висшите растения. 



• С помощта на дву-фотонна флуоресцентна времево разрешена спектроскопия 

(FLIM) е проследена пикосекундната кинетика на пренос и усвояване на светлинната енергия in 

vivo при хлоропласти на Arabidopsis thaliana и клетки на цианобактерии. За първи път е показано, 

че при Synechocystis sp. PCC 6803 съществуват участъци от тилакоидните мембрани където 

светосъбиращият комплекс и фотосистема 2 са енергетически свързани и такива където двата 

комплекса са енергетично разединени. 

• Изследвано е влиянието на космотропни и хаотропни соли от серията на 

Хофмайстер върху флуктоациите в конформацията на белтъци. Получените резултати допинасят 

за изясняването на принципите, регулиращи белтъчната динамика и зависимостта и от 

повърностните свойства на белтъчните молекули. 

По второто научно направление – приложение на ДСК (диференциална сканираща 

калориметрия) за изследване на биомолекулните взаимодействия на плазмените белтъци в 

човешка плазма в норма и патология.  

• Демонстрирано е, че калориметричните параметри (температура на денатурация и 

специфична топлоемкост на преходите) на основните плазмени белтъци на здрави пациенти се 

различават от тези на пациенти, диагностицирани с мултиплетен миелом, колоректален карцином 

и стомашен карцином. Тези калориметрични параметри могат да бъдат използвани като 

биомаркери за тези заболявания. Предложена е класификация на изследваните заболявания на 

базата на калориметричното регистриране на термодинамичното поведение на плазмените 

белтъци. 

Кандидатката е приложила насоки за бъдещата си изследователска работа, която ще бъде 

насочена към задълбочаване на изследванията в двете настоящи научни направления. 

 

Заключение 

Представените материали и научни приноси на главен асистент д-р. Сашка Крумова 

напълно покриват изискванията за придобиване на научното звание „Доцент“, заложени в 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и звания на ИБФБМИ 

на БАН.  

Въз основа на представените материали, научната подготовка и публикационна 
активност убедено препоръчвам на членовете на Научното жури да избере главен 



асистент д-р Сашка Крумова за „Доцент” по научно направление 4.3 Биологични 
науки (биофизика) за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни 
взаимодействия” на ИБФБМИ на БАН.  

05.11.2013г.  

Подпис: .........................................................  

/Доц. Д-р. Антоанета Попова/ 


