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СТАНОВИЩЕ 

 
 От доц. д-р Георги Хаджидеков, дм 

Катедра по Физика, биофизика и рентгенология на Медицинския факултет на 

 Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, София  

 

върху дисертационен труд на тема: 

„Комбиниран подход за in vitro и in vivo визуализиране на проникването и 

локализирането на флуоресцентни наночастици в тумори след електропорация“, 

 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално 

направление Биологически науки, шифър 4.3., научна специалност „Биофизика” към 

секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“- ИБФБМИ-БАН 

 

Автор на дисертационния труд: редовен докторант Северина Йорданова Семкова 

 

 

1. Актуалност и целесъобразност на тематиката, целта и задачите:  

Представеният ми за становище дисертационен труд е посветен на 

изключително актуална в последните години област от биофизиката, свързана с 

разработването на мултимодални наночастици за целево доставяне на лекарствени 

и/или контрастни агенти в тумори и визуализирането на процесите на навлизане и 

локализация чрез оптичен и/или магнитно-резонансен имиджинг. Основната мотивация 

за изследването е оценка на тераностичния потенциал на два вида наночастици 

(полимерзоми и хидрогелни) с цел бъдещата им употреба като нано-носители на 

лекарствени средства. Целта на изследването е прецизно формулирана и директно 

постулира свързаността с практическата полза. За изпълнението на целта са 

формулирани пет задачи, които отговарят  и развиват на поставената цел и позволяват 

нейното изпълнение.  Темата на дисертационния труд е с неоспорима научна 

значимост, тъй като разработването на нови тераностични нано-платформи е в основата 

на съвременна, авангардна и носеща потенциал стратегия за превенция на ракови 

заболявания, чрез комбиниране на възможности за диагностика и лечение. 
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2. Структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е в обем от 112 страници и е онагледен с 40 фигури, 14 

схеми и 2 таблици и се придържа към обичайното структуриране наа работа от този 

тип. Цитирани са 214 литературни източника, по-голямата част от които са 

публикувани след 2009 г. Стилът е достъпен, на литературен български език. 

Представеният автореферат отговаря на съдържанието на дисертационния труд и 

дава добра информация за извършената експериментална работа и получените 

резултати от изследванията. 

 

3.    Отразяване на литературата  по проблема 

 

Литературният обзор е подробен, с много добра постройка, отразява 

съвременното състояние на изследваните проблеми и е атестат, че авторът познава 

отлично изложенета в дисертацията тематика. Цитирани са 214 литературни източника, 

по-голямата част от които са публикувани след 2009 г. 

 

4. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Методичната част е реализирана чрез съвременни лабораторни методи и 

статистически анализ, адекватни на целите на дисертацията Изследван е и ефекта на 

биофизичната техника – електропорация върху освобождаването на контрастни 

субстанции от матрицата и структурата на наночастиците, както и възможностите за 

електро-индуцирано интернализиране на нанопробите в живи клетки и в солидни 

тумори. Безспорен е натрупания опит от страна на докторанта при използването  на 7Т 

MRI на малки животни. Експерименталните методи са описани ясно и достатъчно 

подробно и могат да бъдат възпроизведени без употребата на допълнителни източници. 

Получените резултати са описани и анализирани последователно, статистически 

обработени, представени в 36 отделни фигури и обобщени в 6 извода, които напълно 

им съответстват. Изборът на статистически методи и графичното представяне е 

адекватно. Изводите и приносите имат характер на получаване на нови за науката 

факти и потенциал за бъдеща научна-практическа стойност. 

Получените резултати са публикувани в 4 научни публикации, в две от които 

Северина Семкова е първи автор. Три от статииите са в списания с импакт фактор – 

Anticancer Res. - IF - 1.895; Anal. Bioanal. Chem. - IF- 3.125 и Anticancer Res. - IF- 1.826, а 
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една в списание с SJR – 0.228 (Int. J. Bioautomation). Приложен е и списък със: 

забелязяни цитати на една от статиите (3), участия в национални и международни 

конгреси (12), проектна дейност (7) и проведени специализации (2) във връзка с 

дисертационния труд. Представените наукометрични данни са безспорно доказателство 

за обема работа, който докторанта е извършил по време на докторантурата. 

 

5.     Лични данни за  автора 

Северина Йорданова Семкова е родена на 01.10. 1988 г. в гр. Тополовград, през 2013 

година завършва Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ със степен 

„магистър“ по Биофизика и към настоящия момент работи към ИБФБМИ-БАН като 

биолог-специалист. От 2014 година е хоноруван преподавател в Катедрата по Физика, 

биофизика и рентгенология на Медицинския факултет на СУ. От съвместната ни работа 

в Катедрата имам преки впечатления и висока оценка за нейните професионални и 

преподавателски качества. 

. 

 

6. Заключение 

В обобщение, представеният за защита дисертационен труд е на актуална тема, 

осъществен е компетентно и със съвременни научни методи. Дисертационният труд 

отговаря напълно на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и Правилника за приложението му в ИБФБМИ за придобиване на 

образователната и научна степен "доктор.“ Убедено препоръчам на уважаемото жури да 

присъди образователната и научна степен „доктор” на Северина Йорданова Семкова. 

 

София                                                 Изготвил становището:....................... 

11.03.2017 г.                                                                       /доц. Г. Хаджидеков/ 


