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ОТНОСНО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА МЕГЛЕНА ВАЛДЕМАРОВА АНГЕЛОВА 
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”  

 

Д-р Меглена Валдемарова Ангелова е главен асистент в катедрата по анатомия, хистология и 

ембриология на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна с призната 

специалност по анатомия, хистология и цитология (свидетелство № 015126/20.01.2010 г.). През 

2014 година е зачислена за докторант на самостоятелна подготовка (Заповед № Р-109-119/ 

11.07.2014 г.) към същата катедра, където е провела основната част от експериментите по 

настоящата дисертация. След приключване на програмата за обучение и успешно положен 

изпит по научната специалност, със Заповед № Р-109-226/15.07.2015 г. тя е отчислена от 

Факултетния съвет на факултет „Медицина” с право на защита пред научно жури. 

Дисертационният труд на тема „Анализ на прогениторни клетки по време на 

развитието на палиума при човек” е написан на 120 страници и е разпределен по раздели по 

следния начин: Съдържание – 2 стр., Списък на използваните съкращения – 1 стр., Увод – 2 

стр., Литературен обзор – 36 стр., Цел и задачи – 1 стр., Материал и методи – 4 стр., 

Резултати – 49 стр., Обсъждане – 9 стр., Изводи – 1 стр., Справка за приносите – 1 стр., 

Литература – 12 стр., включваща 153 заглавия, 1 на кирилица и 152 на латиница. Трудът е 

онагледен с 1 таблица и 98 фигури (фигури 2.15 и 2.18 липсват в изложението!). При това, някои 

от собствените фигури представляват табла с поредица от монтирани микрофотографии, така че 

действителният брой на представената фотодокументация е значително по-голям. 

 Темата на дисертационния труд е много удачно подбрана. Тя е посветена на един 

изключително актуален и значим фундаментален проблем на съвременната невробиология –  

този за ембрионалната неврогенеза у бозайниците. Въпреки че в последните години 

молекулярните механизми, които регулират процеса на кортикогенеза в крайния мозък у 

гризачи и примати са предмет на интензивни изследвания, все още се знае относително малко 

за детайлните контролни механизми на този процес при човек, вкл. функционалното значение 

на транскрипционните фактори, регулиращи пролиферацията, миграцията и диференциацията 

на кортикалните прогенитори. С оглед на експоненциалния ръст на подобни изследвания, 
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понастоящем медицинската общност таи реална надежда, че на базата на задълбочени 

морфофункционални изследвания на молекулярните механизми, които контролират 

диференциацията на мозъчни стволови/прогениторни клетки във функционално активни 

неврони по време на пренаталното развитие на човешкия мозък, би било възможно да се 

насочи процеса на адултна кортикална неврогенеза към разработване на ефективна 

заместителна клетъчна терапия при някои невродегенеративни заболявания и травмични 

увреждания на мозъка, водещи до масивна невронална смърт в мозъчната кора. В този смисъл 

докторантката си е поставила амбициозната задача да установи количеството и фенотипа на 

пролифериращите прогениторни клетки и проследи експресията на вече доказани 

транскрипционни фактори и един неизследван досега такъв, Zbtb20, в герминативните зони на 

фетален палиум у човек, и да изясни потенциалното функционално значение на този 

транскрипционен фактор за кортикалната неврогенеза у човека. 

Уводът е кратък, стегнато написан и въвежда по подходящ начин читателя в 

предмета на дисертационния труд. 

Литературният обзор е твърде подробен и дава в тематично обособени подраздели 

обширна информация за ембриогенезата на главния мозък у бозайниците и за молекулярните 

механизми на контрол на ембрионалната мозъчна неврогенеза при лисенцефални (мишка) и 

гиренцефални биологични видове, вкл примати и човек. Приведени са изчерпателни данни 

за междувидовите различия в развиващия се неокортекс. Детайлно са описани методите за 

изследване на ембрионалната неврогенеза и са изложени практически аргументи за 

приложното значение на установените регулаторни механизми. Литературните данни са 

подходящо илюстрирани с фигури от класически учебни помагала и научни статии. От 

цитираните литературни източници 121 (79% от всички) са публикувани след 2000 година, 

което е още едно доказателство за актуалността на разработвания проблем, пълнотата на 

библиографската справка и, не на последно място, за добрата литературна осведоменост на 

дисертантката по него. Според мен би било добре прегледът на литературата да завърши с 

кратък заключителен раздел или поне един параграф, в който да се представи в резюмиран вид 

състоянието на разглеждания проблем и да се систематизират аналитично въпросите, които 

очакват решение с настоящето проучване. По такъв начин ще се направи плавен преход към 

следващия раздел на дисертационния труд. 
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 Целта е ясно и точно дефинирана. Задачите са правилно поставени и, както ще се 

разбере от последващото изложение, са реално изпълними с помощта на използваните методи. 

По мое мнение първите две задачи биха могли да се обединят в една, която условно би могла 

да бъде формулирана като „Вземане на материал (от човешки ембрионален и фетален краен 

мозък) и предварителната му обработка (за имунохистохимичен анализ)“. 

Разделът Материал и методи е сравнително кратък, но достатъчно изчерпателен. 

Спазени са необходимите етични изисквания при работа с човешки материал и броят на 

взетите тъканни проби е сведен до необходимия минимум за постигане на статистически 

достоверни резултати. Послесмъртният интервал, който при работа с трупен материал е от 

решаващо значение за компроментиране успеха на имунохистохимичните реакции, с едно 

единствено изключение, е в рамките на допустимото време. Описанието на приложените 

методики и проведения статистически анализ на данните са дадени с акуратност и стъпка-по-

стъпка изчерпателност, позволяваща тяхната повторяемост от други изследователи. По мое 

мнение, далеч по-прегледно за читателя би било, ако необходимата информация за 

използваните в изследванията първични и вторични антитела, гостоприемника, работните 

разреждания и тяхното предназначение, бяха дадени в една прегледна таблица. Освен това, в 

текста липсва задължителното описание на приложените контролни оцветявания, които са от 

критична важност за специфичността на  всяка имунохистохимична реакция. 

Разделът Резултати е изложен на цели 49 страници, което е близо половината от 

целия текст без библиографията, един забележителен обем на изложение на собствените 

резултати. Той е разделен на отделни, описателно формулирани подраздели, и развит в 

последователност, следваща хронологично поставените експериментални задачи. С помощта 

на класически хистологични техники са идентифицирани пролиферативните зони в 

развиващия се човешки краен мозък. Прилагайки имунохистохимично оцветяване за Zbtb20 и 

дензитометричен подход за преброяване на имунопозитивните клетки на различни нива на 

дорзалния палиум и в ганглионните еминенции, Ангелова е установила тяхното наличие във 

вентрикуларната, вътрешна и външна субвентрикуларна зони на феталния теленцефалон и е 

изчислила гъстотата им в тях, а чрез статистически анализ с подходящ софтуер е 

документирала сигнификантна хетерогенност на експресирания ген в трите герминативни 

зони на изследваните региони. По-конкретно, през 20 гестационна седмица (г.с.) във 
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фронталния дял на фетален неокортекс е верифицирано статистически значимо намаление в 

броя и гъстотата на Zbtb20-експресиращите клетки във външната субвентрикуларна зона 

спрямо останалите две герминативни зони, подобна е находката и за зоните рострално от 

ганглийните еминенции, както и на тяхното ниво и каудално от тях. Сходни данни са 

получени също така за наличие на характерен ростро-каудален градиент в експресията на 

този транскрипционен фактор в герминативните зони от окципиталния дял на човешки 

фетален теленцефалон през 17 г.с. В същото време, процентното сравнение на Zbtb20-

експресиращите клетки спрямо всички прогенитори (визуализирани с ядрения флуорохром 

DAPI) във всички изследвани региони и зони не отчита статистически достоверни различия 

между тяхната гъстота. От друга страна, проследаването на клетъчната експресия на 

транскрипционни фактори, които играят роля на маркери за ранни прогенитори и/или 

стволови клетки, е позволило на дисертантката успешно да категоризира в хронологичен 

порядък полифериращите клетъчни популации. Така например, проследявайки паралелната 

експресия на Zbtb20 с други селективни маркери за апикални и базални радиални 

прогенитори като Sox2 и Pax6, Ангелова е валидирала наличие на апико-базален градиент в 

експресията на тези фактори и успешно е идентифицирала фенотипа на Zbtb20-

експресиращите клетки в човешки фетален неокортекс. Това й е дало основание да заключи че 

Zbtb20 маркира предимно радиални глиални стволови клетки и че този транскрипционен 

фактор регулира техния пролиферационен индекс. По-нататък, установено е че подобно на 

Zbtb20, Sox2 се експресира в голям процент от всички прогенитори в герминативните ниши 

на фетален човешки неокортекс, без интермедиерната зона, и то с подчертан ростро-каудален 

и апико-базален низходящ градиент в гъстотата на експресиращите клетки през двата 

изследвани периода. Фенотипизирането на субпопулации от прогенитори в палиумните 

герминативни зони на развиващия се неокортекс е недвусмислено демонстрирано чрез 

двойно белязане за Sox2 и Pax6, установен е също така малък брой белязани само за единия 

от двата маркери клетки, но тяхната точна идентичност предстои да бъде установена. 

Специално отбелязване заслужава факта, че всички авторски находки са солидно 

подкрепени от богат илюстративен материал. Като цяло, оценявам изключително високо 

фотодокументацията към дисертационния труд. Особено демонстративни за наблюдаваната 

множествена застъпеност на антигени в една и съща клетка са приложените микрофотографии 
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от лазерно-сканираща конфокална микроскопия, които без изключение са с отлично качество. 

В същото време, статистическите данни, представени като хистограми, дават богата и 

прегледна информация за установените количествени показатели в броя и процентното 

съотношение на имунопозитивните клетки. 

Дискусията, макар и не особено пространна, е много добре написана и показва завидното 

умение на дисертантката за обсъждане на собствените резултати, съпоставяйки ги с известните 

факти в релевантната литература, и интепретирайки ги адекватно да направи ценни изводи за 

количеството и фенотипа на прогениторните клетки, и значението на тези данни за клиничната 

практика. Наред с функционалната интерпретация на установеното наличие на Zbtb20 в 

дорзалния палиум на развиващ се човешки краен мозък като селективен маркер за радиалните 

стволови клетки, практически стойностна е визираната идея за далеч по-важното от известното 

досега значение на транскрипционния фактор Sox2 за количествения контрол на прогениторите в 

по-ранните етапи на ембрионално развитие. Определен клиничен интерес има също така 

очертаната насока за възможно значение на  Sox2 за разкриване генетичната основа на някои 

вродени неврологични заболявания на мозъка. Силно впечатление прави също така изказаното 

предположение за наличие на вероятна връзка между специфичната експресия на Sox2 и Pax6 в 

определени субпопулации от прогенитори в палиумните герминативни зони и тяхната бъдеща 

съдба в посока пролиферация, миграция и диференциация. За съжаление тази идея е само 

загатната и не е развита в по-конкретен план.  

В тази връзка считам, че стойността на дисертационния труд би се повишила и ако в 

кратък раздел след дискусията в резюмиран вид бяха обобщени заключителните бележки 

на докторантката относно установените в това изследване факти и бяха очертани насоките за 

бъдещи изследвания по проблема. Нещо повече, тези бележки биха послужили за по-добра 

основа за прецизно формулиране на изводите от настоящото проучване. Те са конкретни, 

написани са много стегнато и точно отразяват авторските заключения, произтичащи от 

натрупаните нови данни. Като цяло приемам без забележки тяхната формулировка и научна 

стойност. Научните постижения на дисертантката в настоящето изследване са изведени в 

отделен раздел под формата на кратка справка. Основните приноси на дисертационния 

труд, които имат определен оригинален характер, биха могли да се резюмират както следва: 

1. Настоящото проучване, доколкото ми е известно, е първото, което прави цялостен 
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анализ на прогениторните клетки в развиващия се краен мозък у човек. 

2. За пръв път експериментално се доказва експресия на транскрипционния фактор 

Zbtb20 в човешки фетален дорзален палиум и е направено фенотипизиране на 

експресиращите го клетки. 

3. Приведени са оригинални данни за наличие на апико-базален и ростро-каудален 

градиент в гъстотата на радиалните стволови клетки, експресиращи Sox2 и Zbtb20. 

4. Дадени са ценни практични насоки за вероятна връзка между регулиращото 

значение на тези транскрипционни фактори като вътрешни сигнали за контрол на 

човешката неокортикогенезата и генетичната основа на някои вродени нарушения 

в развитието на крайномозъчната кора. 

Няма съмнение, че настоящият дисертационен труд е лично дело на д-р Меглена 

Ангелова. Безспорно доказателство за тази констатация, наред с приложената в 

документацията декларация за оригиналност на разработката, са представените от нея научни 

публикации и съобщения по темата, като във всички тях тя е водещ автор. Резултатите от 

експериментите са отразени в 3 публикации в наши научни списания. Приложен е и списък с 

едно резюме на устно съобщение, изнесено на специализиран научен форум у нас. На 

рецензента не са известни цитирания на тези научни трудове в трудовете на други автори и/или 

в други литературни източници. С оглед на актуалността на разглеждания научен проблем и 

оригиналността на получените резултати, бих си позволил настоятелно да посъветвам 

докторантката и нейните научен ръководител и консултант да направят необходимото за 

популяризиране на техните находки и сред международната морфологична общност. 

 Дисертацията е написана разбираемо, на литературен български език, забелязват се 

само единични правописни и стилистични грешки. Използвани са сравнително неголям брой 

съкращения и специфични термини, което не затруднява читателя при нейния прочит. 

Считам обаче за недопустимо изписването в научен труд на латински наименования с тяхната 

фонетична българска транскрипция. Авторефератът на дисертационния труд е изготвен 

съгласно изискванията; той отразява адекватно и в достатъчен обем състоянието на 

изучавания проблем, поставените цел и експериментални задачи, използваните методи за 

тяхната практическа реализация, получените резултати, тяхното аналитично описание и 

интерпретиране на собствените данни, както и направените авторски изводи и приноси. 
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В заключение считам, че дисертационният труд на д-р Меглена Ангелова е едно 

комплексно и задълбочено проучване върху интересен и актуален проблем на съвременната 

невронаука. То е добре замислено и е прецизно методично обосновано, проведено е много 

акуратно и е илюстрирано отлично. Получените данни са ясно и добросъвестно дискутирани и 

допринасят за разширяване на наличното познание за процеса на пролиферация, миграция и  

диференциация на стволови/прогениторни клетки в ЦНС. Резултатите от изследването внасят 

оригинален и значим теоретично-приложен принос за изясняване на факторите и механизмите 

на ембрионалната неврогенеза, и значението им за нормалното функциониране на мозъка в 

здраве и болест. Представеният труд отговаря на законовите изискванията за придобиване на 

научно-образователната степен. Въз основа на всичко гореизложено, като рецензент убедено 

изказвам положително мнение за разработения дисертационен труд и в качеството ми на член 

на Научното жури по процедурата давам своя положителен вот за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор” на Меглена Валдемарова Ангелова. 
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