
РЕЦЕНЗИЯ 

 

От Проф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н., 

Директор на Медицински колеж при Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“, 

гр. Варна,  

 

Член на научно жури, определено със Заповед No Р-109-257/24.09.2013г. на Ректора на 

Медицински университет, гр. Варна 

 

по материалите, представени в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

по научната специалност „биохимия“, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, 

обявен в брой 58 от 02 юли 2013 на Държавен Вестник, за нуждите на Катедра по 

биохимия, молекулна медицина и нутригеномика при Факултет по Фармация на 

Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“, гр. Варна 

 

 

1. Обща част 
 

Конкурсът за „Доцент“ по Биохимия, област на висше образование 4 „Природни науки, 

математика и информатика“, Професионално направление 4,3 „Биологически науки“, 

Научна специалност „Биохимия“ за нуждите на Катедра по биохимия, молекулна 

медицина и нутригеномика при Факултет по Фармация на Медицински Университет 

„Проф. д-р П. Стоянов“, гр. Варна е обявен в Държавен Вестник бр. 58/02.07.2013 г.  

Като единствен кандидат в конкурса участва Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б., 

главен асистент в същата катедра. Представените документи са изготвени съобразно 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав на РБ и Правилника за 

неговото приложение, а също така и според Правилника за развитие на академичния 

състав на МУ-Варна от 2013 година.  

 

2. Професионално развитие на кандидата 
 

Гл. ас. Йоана Димитрова Киселова-Кънева е родена на 03.01.1976г. в гр. Габрово. 

Средното си образование завършва през 1993г. В периода 1994-1999г. следва в 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, където се дипломира като магистър 

по биология с професионална квалификация „Биолог“ и специализация „Генетика и 

клетъчна биология“. През 2000г. постъпва като научен сътрудник III степен в 

Института по генетика при БАН, гр. София, където работи до 2005 година. През 2004 

година е приета и зачислена като редовен докторант в Медицински Университет – 

Варна по научната специалност „Биохимия“. През 2009г. получава специалност 

„Биохимия“. Докторската си дисертация на тема „Проучване на антиоксидантната 

активност на български лечебни растения“ защитава през 2011г. и придобива 

образователната и научна степен „Доктор“ по Биохимия. Научни ръководители на 

дисертацията са доц. Татяна Янкова, д.б. и доц. Диана Иванова, д.б. От 2006г. до 

момента е заемала длъжностите асистент, ст. асистент и гл. асистент в Катедрата по 

биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“ при МУ-Варна.  

 

3. Научни трудове 
 

Гл. ас. Йоана Киселова-Кънева, д.б.  участва в конкурса за „доцент“ с общо 33 научни 

труда, от които 30 статии в пълен текст, 1 автореферат на докторската дисертация, 1 

монография и 1 учебно помагало. От статиите в пълен текст 7 са в чуждестранни 



списания и сборници, а останалите 22 – в български. В списания с импакт фактор са 

публикувани 4 статии. От публикациите в пълен текст 5 са представени за придобиване 

на образователната и научна степен „Доктор“, а 27 от всички отпечатани материали са 

представени за участие в конкурса за „доцент“ по биохимия (25 статии, 1 монография и 

1 учебно помагало). Кандидатката е първи автор в 10 от статиите, а в 4 - последен.  

Резултатите от научните си изследвания Йоана Киселова-Кънева е докладвала на 32 

национални и международни научни форуми, като 3 от резюметата са отпечатани в 

сборници на списания с импакт фактор.  

Трудовете на кандидатката са цитирани 74 пъти, като най-много от тях (66 броя) са за 

статия Nо 7, отпечатана във Phytotherapy Research, 2006г. Не приемам цитат Nо 71, тъй 

като е автоцитиране.  

Гл. ас. Киселова-Кънева е автор на 1 монография и съавтор на 1 учебно помагало. 

Монографията „Биологични ефекти на оксидативния стрес и билките като 

средство за противодействие“ е в обем от 120 стр. и е издадена на български език. В 

монографията са разгледани различни аспекти на действие на оксидантите и 

оксидативния стрес като са представени и някои молекулни механизми. Показана е 

ролята му при някои патологични състояния и заболявания. Съществена част от 

монографията е посветена на медицинските растения, като се акцентира върху 

антиоксидантното и противовъзпалителното им действие. Работата е добре онагледена 

с таблици и фигури, а литературната справка е актуална и включва 518 литературни 

източника.  

Учебното пособие „Задачи и практически упражнения по биохимия“ е в обем от 87 

стр., издадено през 2012г. и е в съавторство с Д. Иванова, Б. Галунска и Н. Назифова и е 

предназначено за студенти по Фармация и съдържа задачи, тестове, работни протоколи 

и пояснителни текстове.  

 

4. Оценка на научните приноси 
 

Научните трудове на гл. ас. Йоана Димитрова Киселова-Кънева са разделени в четири 

основни направления: 1) изследвания върху съдържанието на полифеноли и 

антиоксидантната активност на различни видове екстракти и фракции от български 

лечебни растения; 2) изследване на биологичните ефекти на оксидативни и 

възпалителни стимули в модели на клетъчни култури и експериментални животни; 3) 

проучване на влиянието на различни генетични и негенетични фактори върху изявата 

на някои социално-значими заболявания като затлъстяване, метаболитен синдром и 

диабет тип 2; 4) проучвания, свързани със създаването на нови лекарствени средства.  

 

 

1) изследвания върху съдържанието на полифеноли и антиоксидантната активност 

на различни видове екстракти и фракции от български лечебни растения 

 

По-голяма част от научни трудове – статии в пълен текст, доклади и постери са 

свързани с изследвания върху антиоксидантната активност и съдържанието на 

полифеноли в различни видове екстракти и фракции на български лечебни растения.  

Изследвани са водни, водно-етанолови и водно-метанолови екстракти от около 50 вида 

лечебни растения, които имат приложение в българската народна медицина. Плилагани 

са утвърдени биохимични методи. Проучено е, също така, и съдържанието на 

антоцианини в някои видове плодове. Намерена е корелационна връзка между 

съдържанието на полифеноли и антиоксидантната активност на растителните екстракти 

(No 6, 7, 23, 25, 31). Анализът на тези показатели е в сравнение с референтни билки, 

като черен и зелен чай, ройбос и др. (No 6, 7 23, 25).  



Биологичната активност на някои растения е изследвна в различни тестови системи: in 

vitro - върху клетъчни култури и in vivo при плъхове, проведени са и интервенции с 

участието на доброволци. Установено е, че растителните екстракти повлияват 

клетъчната жизненост, като ефектът зависи от приложената концентрация (No 3, 14). 

Получени са резултати, показващи влиянието на билките върху експресията на гени, 

свързани с антиоксидантната защита и възпалителния отговор, като се разкриват някои 

от молекулните механизми, посредством които билките проявяват своите биологични 

ефекти (No 13, 14). След прилагането на модел на фруктозо-индуцирани метаболитни 

нарушения при плъхове е установено протективното действие на екстракт от Аgrimonia 

eupatoria (камшик) (No 1Р, 7Р, 11P). Екстракти от А. eupatoria и S. ebulis имат 

протективно действие при хора, като подобряват липидния профил и нивата на някои 

възпалителни показатели (No 1Р, 5Р).  

 

2)  Изследване на биологичните ефекти на оксидативни и възпалителни стимули в 

модели на клетъчни култури и експериментални животни 

 

В подкрепа на единични съобщения е установено, че оксидативни агенти в ниски 

концентрации могат да стимулират клетъчното делене (No 14). Установено е, че 

експресията на някои гени in vitro и in vivo се повлиява от оксидативни и възпалителни 

стимули (No 1, 10, 13, 14).  

При работата си това направление гл. ас. Киселова-Кънева участва във въвеждането и 

апробирането на нови експериментални и аналитични методи.  Адаптирани са методи 

за измерване нивото на тотални тиоли и липидни хидропероксиди в плазма (Nо 32), за 

индуциране на възпалителен отговор в преадипоцити в клетъчна култура (Nо 10, 19Р) и 

модел за индуциране на метаболитни нарущения при експериментални животни 

(плъхове) (Nо 30).  

 

3) Проучвания на влиянието на различни генетични и негенетични фактори върху 

изявата на някои социално-значими заболявания  

 

В това направление Киселова-Кънева изучава ролята на някои SNPs (еднонукеотидни 

полиморфизми) и начина на живот (хранене, физическа активност, вредни навици и 

др.) за изявата на затлъстяване, метаболитен синдром и диабет тип 2. Изследвани са 

полиморфизми в гените за FTO (rs9939609), IL6 (rs1800795), ADIPOQ (rs1501299 и 

rs822391) и ADIPOR2 (rs16928662). Установено е сходство между разпределението на 

някои от тях в извадка от българската популация и това в други европейски популации 

(Nо 18, 4P, 28P). Намерена е връзка между С/С носителството в rs822391 ADIPOQ гена 

и съотношение талия/ханш в извадка от българската популация (Nо 18). В 

потвърждение на данни от литературата е установена тенденция за превес на 

носителите на рисковия АА генотип при rs9939609 на FTO гена в групата на лицата с 

наднормено тегло (ИТМ≥30) в сравнение с контролната група, както и наличие на по-

голям процент носители на ТТ в групата на контролите (12P). В потвърждение за 

ролята на рисковия rs1800795 G/G генотип в гена за IL-6 е установена връзка между 

C/C носителството и по-ниски стойности на ТАГ, кръвна захар и общ холестерол, в 

сравнение с G/C и G/G носителството (Nо 4Р). С потвърдителен характер са и 

резултатите от проучванията за ролята на някои негенетичните фактори за изявата на 

посочените състояния и заболявания (Nо 16, 3Р).  

 

 

4) Проучвания, свързани със създаването на нови лекарствени средства  



 


