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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 

докторска програма / научна специалност: „Анатомия, хистология и цитология” 

 

Автор: д-р Десислава Маринова Маринова 

Тема: „Пролиферафия и диференциация на прогениторни клетки в гръбначен мозък 

на възрастни примати” 

Научни ръководители: проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дм, дмн  

        доц. д-р Ваня Горанова Стефовска, дм 

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта. Със заповед № P-109-129 от 

17.07.2014г. на Ректора на МУ-Варна съм определен за член на научното жури във 

връзка с процедурата за защита на дисертационния труд на тема „Пролиферафия и 

диференциация на прогениторни клетки в гръбначен мозък на възрастни примати” 

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 Десислава Маринова 

Маринова – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Анатомия, 

хистология и ембриология” с научен ръководител проф. д-р Антон Б. Тончев, дм, дмн 

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

Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Варна. 

Докторантката д-р Десислава Маринова Маринова е родена през 1981 г. Завършва 

висшето си образование във Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - 

Варна през 2006 г. с магистърска специалност „Медицина”. От 2007 г. е асистент в 

Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ-Варна. През 2012 г. 

придобива специалност по анатомия, хистология и цитология. От 03.07.2012 г. е 

докторант на самостоятелна подготовка в Катедрата по анатомия, хистология и 

ембриология на МУ-Варна. Отчислява се от докторантурата с право на защита на 

08.07.2014 г.  Като докторант на самостоятелна подготовка води упражнения по 

учебната дисциплина „Анатомия, хистология и ембриология” като отговаря за 

дисекционния сектор в катедрата.  
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 2. Актуалност на тематиката. Дисертацията е посветена на изучаване на процеса на 

неврогенеза в постнаталния период. В световен аспект усилията на учени и надеждите 

на пациенти са носочени към възможностите за повлияване на невроналните стволови 

клетки и тяхното приложение в лечението на заболявания на централната нервна 

система. Пролиферацията, миграцията и диференциацията на прогениторни клетки в 

централната нервна система на възрастни примати е слабо проучена.  

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

факторите, влияещи върху неврогенезата, откриването и проследяването на 

прогениторните клетки, както и творческото използване на цитирания литературен 

материал показват много добро познаване на състоянието на проблема, третиран в 

дисертацията от докторантката.  

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

дисертационене труд обхваща 130 стандартни страници. Съдържа 77 фигури и 6 

таблици. Списъкът на използваната литература включва 188 източника, от които само 2 

на кирилица. Дисертационният труд е структуриран според общоприетите изисквания в 

6 раздела  - увод, литературен обзор, цел и задачи, материал и методи, резултати, 

обсъждане и изводи.  

В „Увода” е направен исторически и глобален преглед на проблема, като са 

представени сведения за наличието на прекурсорни клетки  в мозъка на зрели 

бозайници.   

В „Литературния обзор” се разгрежда ембрионалното развитие на гръбначния мозък 

при примати, молекулярния контрол на ембрионалната неврогенеза на гръбначен 

мозък, както и ранната и късна неврогенеза при възрастни, представени са методите за 

изследване на пролиферацията. Разгледани са стволовите клетки в интактен гръбначен 

мозък през постнаталната онтогенеза, като са представени и моделите за 

пролифирация, миграция и диференциация чрез използване на клетъчно селективни 

маркери. Представена е невробиологията на гръбначно-мозъчната травма, както и 

установените факти за възстановяване на функцията след трансплантация на 

невроепителни, стволови и прогениторни клетки при експериментални модели на 

гръбначно-мозъчна травма.  Споменава се, че при различни опитни постановки на 

лезии на ЦНС се благоприятства пролиферацията на прогениторни клетки.   

Обзорът е правилно структуриран и представя достатъчно информация по 

разглежданите въпроси. Това  дава основание да се смята, че докторантката познава 

много добре проблема и борави свободно с терминологията. Въз основа на данните от 

литературния обзор авторката определя логично целта и задачите на своя 

дисертационен труд. 
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Целта на дисертационния труд е да се изследва количеството и фенотипа на de novo 

генерирани клетки в интактен гръбначен мозък на полово зрели маймуни. С оглед на 

целта авторката си е поставила пет задачи мотивирани в литературния обзор.  

Материалът на изследването е достатъчен по обем, правилно структуриран, добре 

документиран и надлежно регистриран, което гарантира достоверност на резултатите. 

Методика  на  изследването.  За  постигане  на  поставените  цели  докторантката 

използва тъкани от гръбначен мозък на маймуни,  BrdU протокол, обработка на 

тъканите, пероксидазна имунохистохимия, флуоресцентна имунохистохимия. Анализът 

на препаратите се извършва с помощта на светлинен микроскоп, флуоресцентен 

микроскоп и лазерен сканиращ конфокален микроскоп, с които получава адекватен 

отговор на задачите, решавани в дисертационния труд. 

Статистическите методи са подходящо подбрани с информативност необходима за 

изследването. 

Главата „Резултати” заема 58 стр. Резултатите са представени в осем групи според 

изследваните показатели: брой и гъстота на de novo образуваните BrdU+ клетки, срок 

на преживяемост след прилагането на BrdU, селективност на BrdU като 

пролиферативен маркер, имунохистохимично изследване на глиална пролиферация, 

транскрипционни фактори в сивото и бяло вещество на гръбначния мозък и зоната на 

централния канал. Резултатите са документирани със снимков материал с много добро 

качество. Онагледени са имунохистохимични изследвания на глиална пролиферация в 

сивото и бяло вещество, на транскрипционни фактори в сивото и бяло вещество и 

зоната на централния канал на гръбначния мозък. Проследените данни са задълбочено 

анализирани и нагледно демонстрирани.  

В Глава „Обсъждане” резултатите са анализирани в четири насоки: предилекция на 

пролиферативните процеси в задните рога на сивото мозъчно вещество и здния сноп 

на бялото вещество в гръбначния мозък на примати, имунохистохимично сравнение на 

пролиферативните процеси в сивото и бяло вещество между гризачи и примати, 

имунохистохимично сравнение на експресията на транскрипционни фактори в 

гръбначен мозък на гризачи и примати, имунохистохимично сравнение на 

пролиферативните процеси в зоната на централния канал на сивото вещество в 

гръбначен мозък на гризачи и примати.   

Представени са седем извода, като отразяват вярно резултатите от изследването. 

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

резултати от дисертацията са публикувани в три реални публикации - една на 

английски език (Acta Morph. Anthr., 2012) и две публикации на български език  

(Варненски медицински форум, 2014). Публикациите са в съавторство, но 
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впечатленията ми от работата на д-р Маринова по време на докторантурата й 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. 

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 Маринова разглежда  проблем, който е с 

научен и практически интерес в областта на неврогенезата при възрастни примати. 

Авторката  представя детайлно изследване и проследяване на клетъчната 

пролиферация на различни нива в гръбначен мозък на възрастни примати. Това е  

реален   научно-приложнен резултат. 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 

и диагностичния подход при de novo образувани невронални клетки в гръбначния 

мозък. Това показва, че дисертантката 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 Десислава Маринова Маринова 

образователната и научна степен „Доктор” в област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, научна 

специалност Анатомия, хисторогия и цитология. 

 

 

20.08.2014 г.                                                                           Подпис:  

 

(проф. д-р Стефан Сивков, дм) 


