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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм  

Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ-Пловдив 

 

относно дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” 

в област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

професионално направление: 7.1. Медицина 

научна специалност: „Анатомия, хистология и цитология” 

 

Автор: д-р Меглена Валдемарова Ангелова 

Тема: „Анализ на прогениторни клетки по време на развитието на палиума при 

човек” 

Научен ръководител: проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн (МФ, МУ-Варна),  

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта. Със заповед № P-109-209 от 

21.07.2015 г. на Ректора на МУ-Варна съм определен за член на научното жури във 

връзка с процедурата за защита на дисертационния труд на тема „Анализ на 

прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек” за  придобиване на  

ОНС„Доктор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност Анатомия, хистология 

и цитология. Автор на дисертационния труд е д-р Меглена Валдемарова Ангелова – 

докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Анатомия, хистология и 

ембриология” на МУ-Варна с научен ръководител проф. д-р Антон Божидаров Тончев 

от същата катедра. За изготвяне на рецензията получих материалите, изискващи се от 

Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Варна. 

Докторантката д-р Меглена Ангелова е родена през 1979 г. Завършва висшето си 

образование в Медицински университет-Варна през 2003 г. с магистърска специалност 

„Медицина”. От 2003 до 2006 г. работи като ординатор в Център по спешна 

медицинска помощ-Шумен, филиал Нови Пазар. През 2006 постъпва като асистент в 

Катедра „Анатомия, хистология и ем бриология”, МУ-Варна. През 2011 е повишена в 

главен асистент в същата катедра. През 2010 придобива специалност по анатомия, 

хистология и цитология. От 11.07.2014 г. е зачислена като докторант на самостоятелна 

подготовка в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ-Варна. 

Отчислена от докторантура с право на защита на 16.06.2015 след успешно премината 

вътрешна защита.  Като докторант на самостоятелна подготовка води упражнения по 

учебната дисциплина „Анатомия, хистология и ембриология”.  

2. Актуалност на тематиката. Дисертацията е посветена на изследването и изясняването 

на молекулните сигнали, влияещи върху процесите на пролиферация и диференциация 
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на прогениторните клетки в крайномозъчната кора. Стволовите клетки в нервната 

система са една от най-проучваните области в съвременната невробиология. За 

диференцирането на крайномозъчните прогениторни клетки в определени видове 

неврони съчетано действие оказват външни и вътрешни сигнални молекули. 

Експресираните под тяхно влияние гени, дефинират определена посока на неврогенеза. 

Изясняването на механизмите на молекулен  контрол на пренаталното развитие на 

мозъчната кора би позволило да се въздейства на неврогенезата при възрастни с цел 

възстановяване на невронни дефицити при различни заболявания.   

3. Познаване на проблема. Уводът, приведените основни сведения за 

невроонтогенетичните процеси в палиума на развиващия се теленцефалон, обусловени 

от молекулните сигнализации на стволовите и прогениторни клетки и творческото 

използване на цитирания литературен материал показват много добро познаване на 

състоянието на проблема, третиран в дисертацията от докторанта.  

4. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите. Представеният 

дисертационене труд обхваща 120 стандартни страници. Съдържа 100 фигури и една 

таблица. Списъкът на използваната литература включва 153 източника, от които само 

един на кирилица. Дисертационният труд е структуриран според общоприетите 

изисквания - въведение, литературен обзор, цел и задачи, материал и методи, резултати,  

обсъждане, изводи.  

Във „Въведението” е направен исторически и международен преглед на проблема, като 

са анализирани резултатите на редица автори върху ролята на гените и кодираните от 

тях молекули върху регулацията на диференциацията на крайномозъчните неврони.   

В „Литературния обзор” дисертантката прави преглед на спецификата в етапите 

пренаталното развитие на крайния мозък, първоначално насочвайки вниманието към 

добре проучените механизми на молекулярна регулация.  Одленено е внимание на 

молекулярния контрол на пренаталната невроонтогенеза в крайния мозък на 

лисенцефални видове,  както и научните търсения върху молекулярния контрол на 

пренатална неврогенеза при гиренцефални видове. Проследени са успехите в 

установяването на транскрипционни фактори за коровите слоеве и отделни типове 

проекционни неврони. Отбелязани са и междувидовите различия в развитието на 

крайния мозък, като е посочена и трудността в екстараполирането на данните от 

гризачи към неврологични и психични заболявания при човек. Дискутирани са 

методите за изследване на пренаталното развитие на крайния мозък, включващи 

хистологични, имунохистологични, електрофизиологични и експериментални 

изследвания. Отделено е внимание и на успехите от прилагането на образната 

диагностика в изследването на невроонтогенезата.  

Целта на дисертационния труд е да се изследват зони на човешки и фетален дорзален 

палиум и откриване на нови молекулни сигнали. За реализирането на целта авторката 

си е поставила пет задачи мотивирани в литературния обзор.  
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Материалът на изследването е достатъчен по обем, правилно подбран и структуриран, 

добре документиран и прецизно регистриран, което гарантира достоверност на 

резултатите. 

Методика  на  изследването.  Докторантката е използвала методи достатъчни и 

надеждни за постигане на поставената цел – хисологично и имунофлуоресцентно 

изследване, фотодокументация, микроскопски анализ, допълнителен анализ с 

конфокален микроскоп и статистически анализи, с които получава адекватен отговор 

на задачите, решавани в дисертационния труд. 

Статистическите методи са подходящо подбрани с информативност необходима за 

изследването. 

Главата „Резултати” заема 50 страници. Получените данни са задълбочено анализирани 

и нагледно демонстрирани в представената документация (снимков материал). 

Извършена е сравнителна денситометрична характеристика на Zbtb20-експресиращи 

клетки във VZ, iSVZ и oSVZ на различни зони на човешки фетален палиум в 20 г.с.. 

Статистически значими различия са установени между VZ и oSVZ. В изследваните 

зони е определен и процента на Zbtb20+ клетки от всички прогениторни клетки. 

Допълнително с помоща на конфокална микроскопия е изследвана ко-експресията на 

Zbtb20 и Sox2. Изследвана е експресията на транскрипционния фактор Sox2, който е 

ключов за развитието на нервната система от най-ранните стадии и най-

недиференцираните прекурсорни клетки.   Установена е липса на експресия в IZ, което 

предполага по-ранната експресия в стадия на радиалните стволови клетки. Определена 

е статистическата значимост на ростро-каудалните и апикобазалните различия в 

експресиращите фактори,   които предполагат различна функция и генеза на различни 

прогениторни и постмитотични клетки на различните герминативни зони. Проучена е и 

ко-експресията на Sox2 и Pax6 от клетки в палиума, чиято идентичност изисква бъдещи 

изследвания. 

Изводите са пет, като обобщават вярно резултатите от изследването. Налице са данни 

за експресия и разпределението на определени транскрипционни фактора в отделни 

зони на развиващия се човешки мозък. Наличието на градиенти в гъстотата на клетките 

експресиращи транскрипционните фактори съответстват на темпорални ивремеви 

различия в диференциацията на прогениторните клетки.  

5. Преценка  на  публикациите  и  личния  принос  на  докторантката.  Основните 

резултати от дисертацията са публикувани в Варненски медицински форум, 2014, 

Scripta scientifica medica, 2015, Варненски медицински форум,  2015) и едно 

представяне на научен форум. Публикациите са в съавторство, но личните ми 

впечатления от д-р Ангелова ми дават основание да смятам, че голяма част от 

резултатите в тях са неин личен принос. 

6. Авторефератът е структуриран правилно, като отразява съдържанието, основните 

резултати и приносите на дисертационния труд. 
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7. Препоръките ми за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати са  

за  прилагането им  в  по-нататъшното изучаване и  разширяване на  тази  перспективна 

проблематика, при което получените резултати да се публикуват и в самостоятелни 

научни статии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Дисертационният труд на д-р Ангелова разглежда  проблем, който е с 

научен и практически интерес в областта на невроморфологията. Авторката за първи 

път описва експресия на транскрипционен фактор Zbtb20 в човешки фетален палиум. 

Приведени са оригинални данни за фенотипа на Zbtb20 експресиращите клетки, както и 

за наличието на ростро-каудален градиент в гъстата на радиалните стволови клетки, 

експресиращи транскрипционните фактори Sox2 и  Zbtb20. Това е  реален   научен 

принос. Изложението и оформлението на дисертационния труд и на автореферата е 

много добро. Извършена е голяма по обем и трудна за изпълнение работа. Получени са 

научни резултати, обогатяващи познанията в молекулярната сигнализация на 

диференциацията на прогениторните корови  клетки на крайния мозък. Това показва, че 

докторантката притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по 

научната специалност, както и умения за самостоятелни научни изследвания. 

Представените материали и документи по процедурата отговарят напълно на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България, 

Правилника за прилагане на този закон, Регламента за придобиване на ОНС „Доктор” в 

МУ-Варна. 

Въз основа на изложеното дотук убедено давам своята положителна оценка за 

проведеното научно изследване в дисертационния труд, като предлагам на почитаемото 

научно жури да присъди на д-р Меглена Валдемарова Ангелова образователната и 

научна степен „Доктор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.1 Медицина, научна специалност Анатомия, хистология 

и цитология. 

 

 

Проф. д-р Стефан Сивков, дм 

 

24.08.2014 г.                                                                            

  

 

 


