
Становище 

 

от Доц.Татяна Янкова, д.б.  

Член на Научното жури, определено със Заповед Р-109-235/29.07.2013г. 

на Ректора на МУ-Варна 

 

относно: конкурса за избор за заемане на академичната длъжност ”доцент” 

в област на висше образование 4.Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.3.Биологически науки и 

научната специалност „Биохимия” за нуждите на Катедрата по биохимия, 

молекулна медицина и нутригеномика, Факултет по фармация на МУ – 

Варна.  

 

 

1.Биографични данни  

 

Йоана Киселова завършва Пловдивския Университет „Паисий 

Хилендарски“ през 1999г. с квалификация: биолог. Получава 

допълнителна квалификация по генетика и клетъчна биология и 

специализация по биохимия. От 2004/2011 г. е докторант по научна 

специалност “Биохимия”. От 2000/2005г.е научен сутрудник III степен, в 

Институт по генетика “Акад. Дончо Костов, БАН - София, а от 2006/2009г. 

е избрана за асистент в  катедрата по предклинична, клинична 

фармакология, химия и биохимия на МУ-Варна. От 2009/2011г. е ст. 

асистент в катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика 

на МУ-Варна, а от 2011 до момента е гл. асистент в същата катедра. От 

2004-2006 г. е редовен докторант по биохимия, а от 2006-2011г. – свобден 

докторант на самостоятелна подготовка към катедрата по предкилинична, 

клинична фармакология, химия и биохимия, обособената като катедра по 

биохимия, молекулна медицина и нутригеномика с Лаборатория по 

нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици. През 2011г успешно 

защитава дисетация на тема, „Проучване на антиоксидантната активност 

на български лечебни растения” и  придобива научната и образователна 

степен „доктор” по научната специалност 01.06.10 (биохимия).  

 

 

2.Оценка на  участие в учебната работа на катедрата 

 

От 2006г д-р Киселова преминава през всичките нива на учебната работа 

– асистент, старши асистент и главен асистент и участва в преподаването 

на биохимия на студенти специалност Медицина, Дентална медицина и 

Фармация, биохимия и патобиохимия на студенти специалност 

Медицински лаборант, СИД «Молекулярна биология в медицината» на 



студенти специалност Медицина, СИД «Функционални храни и 

нутрацевтици» на студенти специалност Фармация. Участва в 

разработването и публикуването на учебно помагало за обучение по 

биохимия на студенти по фармация. През всичките години нейната учебна 

натовареност е над нормативните изисквания.  

 

 

3.Оценка на научно изследователската работа 

 

Основните научни направления, върху които работи д-р Киселова са:  

Антиоксидантен капацитет, фитохимичен състав и биологична 

активност на български лекарствени растения in vitro, в модели на 

клетъчни култури, при експериментални животни и при доброволци. В 

тази област кандидатката защитава дисертация на тема: „Проучване на 

антиоксидантната активност на български лечебни растения”. Тук трябва 

да се подчертае и оцени високо, че в тази работа за първи път е извършен 

скрининг на голям брой български лекарствени растения по отношение на 

aнтиоксидантна активност и концентрация на полифеноли във водни и 

водно-алкохолни екстракти, а така също е установено чрез RP-HPLC 

анализ наличието на фенолните киселини галова (в особено висока 

концентрация), кафеена и канелена в екстракт от Agrimonia eupatoria. 

Особената заслуга на д-р Киселова е в това, че тя излезе от рамките на 

констатиране на факти и показа, че е възможно действието на билките да 

се изследва на по-ниско ниво т.е ефектите на екстракти от различни 

растителни видове да се изследват върху жизнеността на клетки в култура. 

Тук трябва да се отбележи, че д-р Киселова е един от активните участници 

в разработването на лабораторията по нутригеномика и установяване 

пригодността и надежността на молекулярно биологични техники и 

методи за нуждите на научно изследователската работа на катедрата. За 

първи път тя показва, че воден извлек от Sambucus ebulus и водно-етанолов 

екстракт от Agrimonia eupatoria могат да повлияват експресията на редокс 

чувствителни гени в клетъчни култури и експериментални животни и за 

първи път се доказа, че растителен екстракт стимулира експресията на IL-6 

в мастна тъкан на плъхове.  

След защита на дисертацията си тя продължава да разширява научните 

си интереси в областта на лечебните лекарствени растения с изследване на 

биологичните ефекти на оксидативни и възпалителни стимули в модели на 

клетъчни култури и експериментални животни. За много кратко време се 

получават резултати, които имат претенцията да са съобщавани за първи 

път. При това става въпрос за повлияване жизнеността на клетки от t-

ButOOH, стимулация експресията на редокс чувствителните гени GCL, 

GPx4, MCP-1 и IL-6 в 3Т3-L1 в преадипоцити, стимулиране експресията на  

 



 


