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СТАНОВИЩЕ 
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Тракийски Университет, Стара Загора 

Относно дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на 
тема: 
„Пролиферация и диференциация на прогениторни клетки в гръбначен мозък на възрастни 
примати“ 
Автор: д-р Десислава Маринова Маринова 
 
Научни ръководители: проф. д-р Антон Б. Тончев, дмн, МУ - Варна 
                                             доц. д-р Ваня Г. Стефовска, дм, МУ – Варна 
 

1. Технически данни за дисертационния труд 
 Представеният ми за становище дисертационен труд на д-р Десислава Маринова 
Маринова е в обем 130 страници, структуриран е според стандартните изисквания и включва 
следните раздели: увод, литературен обзор, цел и задачи, материали и методи, резултати и 
обсъждане, заключение, приноси и библиография. Дисертацията е илюстрирана с 6 таблици и 
77 фигури. Цитирани са 188 литературни източника, от които 2 на български и 186 на английски 
език. Дисертацията е написана на добър бългаски изик, с минимален брой печатни грешки. 
 В приложените от д-р Десислава Маринова документи са спазени изискванията на 
Правилника и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 
МУ Варна. Нямам конфликт на интереси от участието ми в научното жури, както и общи научни 
трудове с докторантката. 
 
 2. Значимост на темата 
 Във връзка с увеличаващият се брой невродегнеративни заболявания, протичащи с 
невронална или глиална клетъчна смърт, темата за неврогенезата при израстнали индивиди 
придобива изключително важно клинично значение. Данните относно стволовите и 
прогениторни клетки в ЦНС на възрастни примати, както и промените, които настъпват с тях са 
все още недостатъчни, а доброто им познаване е от изключителна важност и би разширило 
значително възможностите за заместителна терапия при вродени и придобити увреждания на 
гръбначния и главния мозък. Ето защо представената от д-р Маринова дисертация 
представлява солидна стъпка напред в тази област. Научната стойността на разработката се 
увеличава значително и от факта, че докторантката е използвала като експериментален модел 
маймуни, което дава по-големи възможности получените резултате и тяхната интерпретация 
да бъдат екстраполирани към хората. 
 
 3. Литературен обзор 

Литературният обзор е базиран на задълбочен анализ на 188 литературни източника. 
Той илюстрира способността на докторантката да издирва, анализира и резюмира 
литературните данни, свързани с научния проблем. Обзорът също показва изключително 
добро познаване от страна на докторантката не само на ембрионалното развитие на 
гръбнания мозък, но и на неврогенезата при възрастни примати, както и на сложните 
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механизми на тяхната регулация. В допълнение, докторантката демострира добра 
осведоменост и по отношение на невробиологията на гръбначно-мозъчната травма и на 
прилаганите терапевтични подходи. 

Обзорът е добре структуриран и завършва с ясно и точно формулирана цел на 
изследването, а именно: Изследване на количеството и фенотипа на de novo генерирани 
клетки в интактен гръбначен мозък на полово зрели маймуни. 

Поставени са пет задачи, които съответстват на поставената цел и позволяват нейното 
постигане.  

 
4. Материал и методи 
Експериментите са извършени върху 11 полово зрели японски маймуни (Macaca 

fuscata), както и 4 контроли. Експерименталните протоколи включват инжектиране на 
опитните животни с пролиферативния маркер 5-бромо-2-деоксиуридин (BrdU+) по определена 
схема, с последваща имунохистохимична обработка на тъканите за доказване на неговото 
наличие в клетките, както и за определяне та техния фенотип чрез оцветявания за различни 
маркери и транскрипционни фактори. Процедурите са подробно описани и докторантката е 
показала тяхното отлично владеене. Направена е статистическа обработка на резултатите, като 
са посочени основните статистически методи, използвани при техния анализ. 

 
5. Резултати и обсъждане 

 Резултатите са представени в 9 основни раздела, като обхващат количествен анализ на 
de novo образувани клетки (невронални и глиални) в различни сегменти на гръбначния мозък 
след различни или еднакви периоди на преживяемост на опитните животни след 
инжектирането на BrdU: определен е техният брой и гъстотата, и е направена съпоставка 
между сивото и бяло мозъчно вещество. В допълнение е направено изследване на 
транскрипционните фактори в сивото и бяло мозъчно вещество и е доказана селективността на 
BrdU като пролиферативен маркер. 
 Огромното количество получени резултати са подложени на задълбочен анализ, който 
заслужава висока оценка. Направено е и сравнение между пролиферативните процеси при 
гризачи и примати, което е изключително ценно, защото показва някои междувидови 
различия. Считам, че с получените резултати и тяхната интерпретация д-р Маринова е 
постигнала изцяло поставената в дисертациятя научна цел. 
 
 6. Оценка на иводите и приносите 
 Направените 7 извода следват логично резултатите и статистическия анализ, 
формулирани са правилно, отговарят на поставените цел и задачи, и показват безспорната 
научна стойност на дисертационния труд. Приносите са както с теоретичен, така и с научно-
приложен характер. Считам и читирите приноса за оригинални, като искам да подчертая 
голямото значение за клиничната практика на установеният терапевтичен прозорец през 
първите 2 седмици след образуването на нови прогениторни клетки в гръбначния мозък, 
който би позволил по-успешно използване на ендогенните прогенитори при третиране на 
гръбначно-мозъчните увреждания. 
 
 7. Оценка на побликациите свързани с дисертационния труд 
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 Докторантката представя 3 научни публикации в наши периодични издания, които са 
свързани с дисертацията. И в трите тя е първи автор. Представени са и три участия в научни 
форуми на национално ниво. Считам, че тези научни изяви представляват реално 
постиженията на докторантката, и показват, че наукометричните изисквания според 
Правилника за развитие на академичния състав на МУ  Варна за присъждане на 
образователната и научна степен „Доктор“ са изпълнени. 
 
 8. Препоръки и критични бележки 
 Нямам препоръки и критични бележки, освен към някои незначителни технически 
грешки. 
 
 9. Заключение 
 С този дисертационен труд д-р Десислава Маринова се представя като отлично 
подготвен специалист в областта на невроморфологията, владеещ съвременни и високо 
чувствителни методи за изследване развитието на нервната система. Това е първото и 
детайлно изследване и проследяване на клетъчната пролиферация на различни нива в 
интактен гръбначен мозък на възрастни примати, както в сивото така и в бялото мозъчно 
вещество. Извършената от нея работа е изключително голяма по обем и с голямо практическо 
значение, внасяща оригинални приноси в областта на невроанатомията и неврологията. 
 Всичко това ми дава основание горещо да препоръчам на уважаемото специализирано 
жури да гласува за присъждане на Десислава Маринова Маринова образователната и научна 
степен „Доктор“. 
 
  

                                        Изготвил становището:           
                                                                                          (доц. д-р Ирина Стоянова, д.м.) 
  


