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РЕЦЕНЗИЯ 

От проф. д-р Яна Чекаларова 

Ръководител на направление „Поведенческа невробиология“ – Институт по 

невробиология, БАН 

 

Относно дисертационен труд насочен за публична защита за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор“ в област на висше образование 4. „Природни 

науки, математика и информатика“ Професионално направление: шифър 4.3. 

„Биологични науки“ Научна специалност „Биофизика” на докторант инж. Веселина 

Пламенова Узунова на тема „Влияние на анти-туморни агенти върху клетъчния 

мембранен интегритет и цитоскелет“ с научни ръководители: проф. д-р Румяна Цонева-

Велинова и проф. д-р Албена Момчилова-Панкова, дбн. 

 

Веселина Пламенова Узунова е родена през 1988 г. Висшето си образование степен 

магистър, специалност: биотехнологии, квалификационна степен - инженер придобива в 

Химикотехнологичен и металургичен университет, София през 2012 г. Зачислена е като 

докторант редовна форма на обучение към секция „Липид-белтъчни взаимодействия”, 

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН на 01.09.2013 г., а е 

отчислена с право на защита на 28.02.2017 г. Със заповед № 304 от 02.05.2018 г. на 

Директора на ИБФБМИ е назначено Научно жури за провеждане на защитата. На 

първото заседание на НЖ, състояло се на 06.06.2018 бях определена за рецензент на 

докторантския труд. Декларирам, че нямам общи публикации с докторантката. 

За изготвяне на рецензията докторант Веселина Пламенова Узунова е представила 

всички изискуеми материали (дисертация, автореферат, публикации в електронен вид, 
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автобиография). Рецензията е изготвена съгласно изискванията на ЗРНСРБ, Правилника 

за неговото приложение и Правилника за прилагането му в ИБФБМИ-БАН. 

Актуалност на дисертационния труд 

Дисертационният труд третира значим и интензивно изследван патофизиологичен 

проблем с научна насоченост свързан с проучване механизма на действие на синтетични 

и природни продукти и фармакологичните им ефекти върху метастатичния потенциал на 

клетки от рак на гърдата. Темата безспорно е актуална, защото ракът на гърдата е на 

второ място по смъртност след сърдечно-съдовите заболявания, с тенденция за 

увеличаване на заболяемостта през последните години. Въпреки огромните инвестиции 

в световен мащаб, които се влагат за проучване механизмите допринасящи за развитието 

на заболяването и прилагането на модерни терапевтични подходи за лечението му, все 

още не са открити лекарствени форми за лечението на рака на гърдата, които да имат 

предимство пред рутинно използваните цитостатици. В тази насока особено ценни са 

експерименталните изследвания върху средства показали анти-туморно действие с цел 

установено предимство на комбинирани терапевтични подходи с липса на резистентност 

и странични ефекти при третирането. 

Изследванията застъпени в дисертацията имат  научно-приложна значимост свързана с 

проучване потенциала на определен биополимер като лекарствен носител даващ 

възможност за удължено, контролирано доставяне на проучваните анти-туморни агенти 

във времето. Верифицирането на тези ин витро проучвания при ин виво условия 

допринася за прецизиране разпределението на проучваните молекули на доксорубицин 

и еруфозин в тествани експериментални животни с цел оптимизиране на терапевтичния 

подход при третиране. Данните от това изследване могат да бъдат необходима стъпка в 

развитието на подобни терапевтични подходи в клиничната практика. 

Структура на дисертационния труд. Представената за рецензия работа проучва ин 

витро и ин виво анти-туморната активност на еруфозин и тази на природни продукти – 

хемоцианини и техни комплекси с йонни течности както и охарактеризиране на 

биополимери и потенциалното им приложение в анти-туморното лечение. Основанията 

за такова изследване са добре обосновани в литературния обзор: 1) еруфозинът действа 

върху плазмените мембрани за разлика от конвенционалните агенти, чиито фокус е ДНК 

2) независимо от досегашните данни за анти-туморни ефекти на еруфозина, механизмите 

му на действие са слабо проучени 3) имуностимулаторните ефекти, липса на странични 
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ефекти и показания анти-туморен потенциал на хемоцианините дава основание за по-

задълбоченото им изследване като потенциален адювантен кандидат в терапевтичната 

практика; 4) биоразградимите полимери имат предимство пред конвенциалните подходи 

за прилагане на анти-туморни лекарства с възможност за регулиране процеса на 

освобождаване на активната субстанция. 

Структурата на дисертационния труд е съобразена с общоприетите съотношения между 

отделните раздели. Той съдържа 192 стандартни машинописни страници, от които 

въведение – 3 стр., литературен обзор – 38 стр., цел и задачи – 1 стр., материали и методи 

– 27 стр., обобщение и изводи – 6 стр. приноси - 2 стр., библиография – 19 стр.. 

Резултатите са описани на 82 стр, като след всяка серия експерименти следва обсъждане.  

Целта на дисертационния труд следва логично от направеното въведение – да бъде 

проучен механизма на действие на нови синтетични и природни анти-туморни агенти 

върху клетки от рак на гърдата и при ин виво модел на хамстер. Произтичащите от целта 

основни задачи са 4: Ин витро изследване на анти-туморна активност на еруфозин; на 

природни продукти – хемоцианини и техните комплекси с йонни течности; 

характеристика на биополимери с приложение в анти-туморната терапия и ин виво 

проучване на анти-туморната активност на еруфозин. 

Литературният обзор разкрива умението на докторанта да съпоставя и анализира 

данните така, че да покаже убедително необходимостта от планираните от нея 

проучвания, да навлезе в същността на важен за клиничната практика проблем и да 

приложи научен подход при неговото експериментално изучаване. Анализирането на 

информацията от актуални литературни източника излезли през последните пет години 

позволява на Веселина Узунова да опише постигнатото от други автори и да набележи 

нерешени проблеми. Той е структуриран в няколко основни раздела и е онагледен с 18 

фигури и снимки и 1 таблица. Направено е целенасочено представяне по проблема, като 

последователно са разгледани рака като заболяване, неговата биология и 

конвенционалните фармакологични подходи за лечение. В литературния обзор е 

обоснована необходимостта от създаването на нови терапевтични подходи, които имат 

потенциал да предотвратяват развитието на заболяването и се характеризират с липса 

или по-малко странични ефекти в сравнение с използваните в лечебната практика 

цитостатици. Като нов клас анти-туморни агенти са охарактеризирани детайлно 

еруфозин и хемоцианинините, съответно, тяхната структура, механизъм на действие и 
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анти-туморни ефекти. В последния раздел от обзора се отделя внимание на 

електропроводимите полимери и полимерите, носители на лекарствени вещества. 

Литературният обзор е написан компетентно, включени са най-новите научни трудове 

свързани с темата на дисертационния труд, в частност изследвания за механизма на 

действие на новия клас анти-туморни агенти, алкилфосфохолините, включително този 

свързан с клетъчното делене, вътреклетъчния липиден метаболизъм и нарушаване на 

холестеролната хомеостаза. В тази връзка, детайлно е описано действието на еруфозина 

върху липидните рафтове и предимството им пред конвенционалните цитостатици, 

които атакуват директно ДНК, което е отлично постижение на автора, и показва че тя 

познава много добре научната литература и научните проблеми, свързани с темата.  

Експериментални методи. При изпълнението на задачите, които си поставя Веселина 

Узунова в дисертационния труд са използвани добре подбрани, адекватни, 

информативни и взаимно допълващи се методи и експериментални модели. Съчетанието 

на ин витро и ин виво експериментални подходи дава основание за потвърждаване на 

работната хипотеза заложена в изследванията за по-голяма ефикасност на 

комбинираното третиране на конвенционалния препарат доксорубицин при по-ниска 

доза от тази използвана самостоятелно и еруфозин като придружаващ анти-туморен 

агент. Веселина Узунова е използвала при обработката на резултатите еднофакторен 

вариационен анализ или t-test. Приложените статистически методи позволяват да се 

получат обективни резултати на базата, на които дисертантката е формулирала изводите 

в своя труд. Отделни методични подходи са схематично онагледени и значително 

улесняват възприемането на материала. 

Резултатите са обобщени в 4 части, всеки от които е придружен от кратка дискусия и 

анализ на данните. В първата част са представени ин витро изследванията върху анти-

туморните ефекти на еруфозин. Във втората част тези на природни продукти – 

хемоцианини и техните комплекси с йонни течности. В третата част са охарактеризирани 

биополимери, използвани в анти-туморната терапия, а в четвъртата част са показани ин 

виво експерименталните резултати от анти-туморната активност на анти-туморния агент 

еруфозин и комбинацията му с класически цитостатик. Резултатите са онагледени с 91 

фигури и схеми и 4 таблици, които отговарят на съвременните научни стандарти. 

Въпреки, че са значителни по обем, експерименталните резултати се приемат с лекота, 

поради направено обсъждане след всеки експеримент. 
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Въз основа на получените при проучването собствени данни и техния анализ Веселина 

Узунова е представила комбинация от обобщение и изводи в 4 части. Според мен 

изводите биха могли да бъдат по-обобщено формулирани и по-малко на брой.  

Логично, изводите са в основата на дефинираните приноси общо 9 на брой от 

дисертационния труд. Приносите имат научна и приложна значимост. Получени са 

оригинални данни за: а/ механизма на действие на еруфозина върху клетъчни линии от 

ракови клетки; б/ по-голямата ефикасност на комбинация на препарата с 

конвенционалния препарат доксорубицин или с природни анти-туморни агенти като 

хемоцианините; с/ ролята на слабо електрично поле върху матрица от полимерен 

материал върху насочена миграция на клетки; д/ адитивни ефекти на еруфозин прилаган 

самостоятелно или в комбинация с диксорубицин при ин виво модел на хамстер. За първи 

път е осъществено контролирано освобождаване на еруфозин в хамстери от полимерна 

матрица, което е съществен принос в дисертационния труд и има потенциално приложно 

значение.  

Безспорно посочените достойнства на дисертационния труд имат важен принос в 

знанията за терапевтичните подходи прилагани в лечението на рака на млечната жлеза и 

възможността за намаляване степента на резистентност към конвенционалните 

лекарствени препарати и техните токсични ефекти при дозите, в които се прилагат чрез 

комбинирането им с подходящи адюванти като ерофузин и хемоцианини, с потенциално 

анти-туморно действие и различен механизъм на действие.  

Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Представените публикации отразяват най-важните резултати от дисертационния труд.  

Веселина Узунова е представила доказателствен материал в 4 статии, три от 

публикациите са в списания с ИФ, като в едната дисертанта е водещ автор, а другите са 

съответно с ИФ от 4.219 и 3.289. Една от статиите е без ИФ, а два доклада са публикувани 

в пълен текст в сборник с трудове от национални конференции. Забелязани за 19 цитата. 

По-голяма част от получените резултати от изследванията са представени пред научната 

общност с два доклада на национални форуми с международно участие и 4 доклада на 

национални форуми. Трябва да се отбележи, че в 4 от 6 доклада, Узунова е първи автор. 

Участието в постерни сесии е съответно на международни форуми 4, на национални 

форуми с международно участие – три и на национални форуми – три.  
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Авторефератът отразява същността на дисертационния труд. В него са представени 

всички негови основни раздели, чрез което се дава пълна представа за извършената 

работа, като се акцентира върху най-приносните резултати от изследването. Тук 

изводите са по-добре формулирани и представени в по-обобщен вид.  

Критични бележки За ин виво изследването е редно да бъде представен и броят на 

използваните животни във всяка група в методичната част и/или в текста към фигурите. 

Заключение: Извършено е голямо по обем, добре планирано, много трудоемко и 

прецизно изпълнено   изследване с подходящо подбрана комбинация от модерни методи. 

Обобщените резултати и направените изводи допълват знанията за механизма на 

действие на нови потенциални анти-туморни агенти като еруфозин и  хемоцианини. 

Еруфозинът е с различен механизъм на действие от досега използваните цитостатици, 

което му дава предимство за използването му като адювант при една комплексна терапия 

за лечение на рак на гърдата, с възможност за намаляване на високите дози на 

конвенционалните препарати и страничните им ефекти. Направените приноси са 

оригинални и значими, те имат научно значение и биха били полезни при разработването 

на нови терапевтични стратегии при лечението на рак на гърдата. Дисертантката показва, 

че е усвоила респектиращ брой разнообразни изследователски методи и техники, има 

умение да борави с литературни източници, за да докаже необходимостта за 

осъществяване на планираните от нея проучвания, да навлезе в същността на важен за 

клиничната практика проблем и да приложи научен подход при неговото 

експериментално изучаване.  

Представеният материал отговаря на изискванията за защита на дисертационен труд за 

присъждане на образователна и научна степен “Доктор”.  

Поради това давам своята положителна оценка и предлагам на уважаемото научно жури 

да присъди образователната и научна степен “Доктор” по научна специалност 

“Биофизика” на докторант Веселина Узунова. 

 

04. 07. 2018 г.      ............................................. 

 

        Проф. д-р Яна Чекаларова 
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