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Тема на дисертационния труд:  «Влияние на анти-туморни агенти върху клетъчния 

мембранен интегритет и цитоскелет» 

 

Настоящият дисертационен труд представлява задълбочено комплексно изследване на 

анти-туморната активност на антитуморни липиди (еруфозин) и хемоцианинови 

комплекси, като предстнавители на нови типове хемотерапевтични и природни атенти 

срещу рака на гърдата. Във връзка с изучаване на молекулните механизмите на 

въздействие са представени оригинални резултати от проведени подробни сравнителни 

изследвания на ефектите от самостоятелното и комбинираното им действие върху 

организацията на цитоскелета и индукцията на апоптоза в изследваните клетъчни 

линии. Експериментите са разширени и задълбочени чрез едновременното прилагане на 

мембранно действащия еруфозин с доксорубицин, като е показан синергичен анти-

туморен ефект на ракови клетки in vitro и in vivo при хамстер и възможност за 

намаляване на страничните ефекти на конвенционалния цитостатик. Ценна 

информация е получена от изследване потенциала на биосъвместими полимери, като 

система за контролирано освобождаване на анти-туморни агенти  и ограничаване на 

туморния растеж с цел постигане на оптимален терапевтичен ефект. Изследванията на 

дисертанта в посочените направления носят не само важна в теоретично отношение 

информация, поради слабото проучване на изследваните процеси в туморните клетки, 

но имат и потенциално практическо значение във връзка с търсене на нови методи и 

придружаващи терапии за справяне с рака на гърдата. Посочените аргументи определят 

несъмнената актуалност на представения ми за становище дисертационен труд. 

Литературният обзор е структуриран да следва логиката на комплексното изследване, 

подходящо илюстриран и е доказателство за компетентно навлизане в проблемите. 

Направен е подробен преглед на съвременните представи за биологията на рака на 
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гърдата с анализ на клетъчните процеси,  характеризиране на видовете и въздействието 

на използваните в медицинската практика синтетични и природни продукти с анти-

туморно действие. Специално място е отделено на  конструирането и приложението на 

биоматериали в анти-туморната терапия. 

За реализиране на целта на изследването в отделните направления са поставени 4 добре 

формулирани задачи, конкретизирани в 10 подзадачи. 

Обектите на изследване, начините на третиране и експерименталните подходи са 

удачно подбрани във връзка с целите на изследването и са описани подробно в раздел 

«Материал и методи». Използван е изключително широк набор от съвременни взаимно 

допълващи се клетъчно-биологични, биохимични, биофизични и молекулярни 

изследователски методи и техники. 

В раздел «Резултати и дискусия» са описани точно и ясно и онагледени чрез 63 фигури 

и 4 таблици данните от извършената значителна по обем експериментална работа и  е 

направен подробен анализ на получените от комплексното изследване резултати. Прави 

много добро впечатление умението на автора да използва данните от подробния 

преглед на литературата при обсъждане на собствените резултати.  

Голямо значение за обогатяване и задълбочаване на научната проблематика на 

дисертанта имат подходящите специализации и курсове, както и участието в голям 

брой научно-изследователски проекти, осъществени благодарание на ползотворните 

сътрудничества на научния й ръководител, проф. Румяна Цонева. 

Като цяло формулировките на изводите и приносите интерпретират правилно 

получените в дисертационния труд експериментални резултати, съществена част от 

които са докладвани за първи път научни факти, предизвикващи сериозен интерес в 

научно-приложно отношение.  

Експерименталните резултати са публикувани в RSC Advances, 2015, IF (3.289), Compt. 

rend. Acad. bulg. Sci., (2015), IF (0.233), Carbohydrate polymers, Elsevier, 2016, IF (4.219), 

Science Forecast Publications LLC., 2018, и два доклада, публикувани в сборници с 

трудове от национални конференции (2015). Част от резултатите са докладвани на 

дванадесет международни и национални научни форума. 
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Авторефератът съдържа основните резултати и изводи от дисертационния труд и по 

обем и съдържание отговаря на изискванията. 

 

Заключение: 

 
Оценявам положително дисертационния труд на ас. Веселина Пламенова Узунова, като 

считам, че в голяма степен той е нейно лично дело и по съдържание и научни приноси 

отговаря напълно на изискванията на ЗРАСРБ. Дисертантът се отличава с голяма 

упоритост и прецизност при провеждане на експерименталната работа и при усвояване 

на методите на изследване, което заедно със задълбочените й теоретични знания 

гарантира успешното й професионално развитие. Всичко това ми дава основание 

убедено да препоръчам на членовете на уважаемото Научно жури да присъди на ас. 

Веселина Пламенова Узунова образователната и научна степен „доктор”. 
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