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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. дхн Валерий Христов Христов  

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор  

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

професионално направление 4.2. Химически науки,  

научна специалност Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните 

вещества  

 

Със заповед № Р-102-206 / 13. 06. 2016 год. на Ректора на Медицински университет 

„Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна (МУ-Варна) и Протокол № 1 / 20. 06. 2016 год. от 

заседание на научното жури съм определен за член на научното жури (рецензент) за 

осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема „Нови полимерни форми 

на паклитаксел. Синтез, охарактеризиране и антитуморна активност“ за придобиване на 

образователната и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна 

специалност Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества. 

Автор на дисертационния труд е ас. Татяна Георгиева Христова - докторант на самостоятелна 

подготовка в Катедра "Медико-биологични науки" на Факултет „Дентална медицина“ на МУ-

Варна с научни ръководители проф. дхн Кольо Троев и доц. д-р Румяна Черкезова. 

Представеният от ас. Татяна Христова комплект материали на хартиен и електронен 

носител е съобразно изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за развитие на 

академичния състав в МУ-Варна.  

Кратки биографични данни за докторанта 

Татяна Христова е завършила средното си образование в III ПМГ „Акад. Методи Попов“ 

във Варна през 2001 г. От 2001 до 2005 г. следва в Химическия факултет (сега Факултет по 

химия и фармация) на СУ „Св. Климент Охридски“ и се дипломира с ОКС бакалавър по 

химия. През 2008 год. завършва магистърска програма по Медицинска химия в същия 

факултет на същия университет със защита на дипломна работа на тема "Синтез на нови 

моделни олигопептидни аналози на опиодния хормон ноцицептин". От 2008 до 2009 г. работи 

като химик в Девня пласт АД гр. Варна, с. Тополи. От 2009 г. до сега е асистент в Катедра 

"Медико-биологични науки" на Факултет „Дентална медицина“ на МУ-Варна.  

Характеристика на дисертационния труд 

Дисертационният труд е структуриран в съответствие с утвърдените изисквания и е 

написан на 111 стр. влючващ 31 фигури, 22 таблици и 11 схеми. Дисертацията съдържа 

следните раздели: Съдържание – 2 стр., Използвани съкращения – 1 стр., Въведение – 2 стр., 

Литературен обзор – 36 стр., Изводи от направената литературна справка – 1 стр., Цел на 

дисертационния труд – 1 стр., Експериментална част – 14 стр., Резултати и дискусия – 35 стр., 

Общи изводи – 2 стр., Заключение – 2 стр., Научни приноси – 1 стр., Използвана литература – 
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11 стр., Публикации и участия в научни форуми по темата – 2 стр. Цитирани са 131 

литературни източника, като 56 от тях (~43 %) са публикувани след 2000 год., от тях 20 

(~15%) – след 2010 год., а 11 статии (~8%) са публикувани след 2013 год.  

Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи 

Представеният за рецензия дисертационен труд включва изследователски материал на 

актуална тема в областта на новите лекарствено-полимерни системи с приложение в 

медицината и фармацията. Обясним е огромния интерес към приложението на полимерите 

като носители на терапевтични агенти. Този интерес се дължи на възможността за 

модифициране свойствата на доказани в клиничната практика лекарства, приложението на 

които е ограничено, поради някои техни недостатъци и странични ефекти като ограниченията 

в приеманата доза на лекарството, дължащи се на негови странични токсични ефекти, малка 

водоразтворимост на лекарството, както и продължителността на лекарственото действие.  

За да бъде един полимер подходящ за носител на лекарствено вещество, той очевидно 

трябва да отговаря на редица изисквания като биосъвместимост, неимуногенност, 

нетоксичност, биоразградимост, подходяща молекулна маса съобразена с бъбречната 

пропускливост, както и наличието на подходящи реакционноспособни функционални групи за 

свързване със съответното лекарство. Разработването на ефективни синтетични подходи за 

получаване на полимерни носители за създаването на лекарствено-полимерни системи е сред 

основните задачи на съвременната полимерна химия. В последните години се наблюдава все 

по-голям интерес към полифосфоестерите. Като носители на терапевтични агенти все по-

широко приложение намират поли(алкилен Н-фосфонати)те, поради притежаваната от тях 

разнообразна реакционна способност позволяваща въвеждане на различни функционални 

групи за свързване с биологично активни агенти, както и поли(хидроксиоксиетилен 

фосфати)те (PHOEP), които са подходящи за физично имобилизиране чрез образуване на 

водородни връзки с хидрофобното лекарство.  

От споменатото по-горе става ясно, че целта и задачите на дисертацията са безспорно в 

съвременна, актуална и перспективна област. Много удачно е направеното в края на 

литературния обзор обобщение чрез извеждане на изводи от направената литературна справка  

върху полимерните носители на лекарствени вещества и в частност към синтеза и 

приложението на полифосфоестери и върху противотуморния агент паклитаксел. По този начин 

се очертава идеята на дисертационния труд и съвсем естествено се мотивира и извежда целта 

на настоящата дисертация, за постигането на която ясно и конкретно са формулирани 

основните задачи по синтеза и охарактеризиране на полифосфоестери с приложение като нови 

лекарствено-полимерни системи на основата на антинеопластичния агент паклитаксел. 

Познаване на проблема 

В съответствие с поставените цел и задачи на дисертационния труд, литературният 

обзор е построен върху противотуморната химиотерапия и приложението на таксаните като 

противотуморни лекарства, както и върху системите за пренос на лекарства и по-точно 

полимерните конюгати като противотуморни лекарства. Разгледани са различните полимерни 

носители, използвани за имобилизиране на паклитаксел като е акцентирано върху приложение 

на полифосфоестерите и са изтъкнати редицата предимства, които тези фосфорсъдържащи 

полимери притежават. 

Поради нарастващия интерес към поли(алкилен Н-фосфонати)те като нови 

биоразградими, водоразтворими лекарствено-полимерни носители изследвани активно за 

фармацевтично и биомедицинско приложение, в отделен раздел са представени основните 

методи за тяхното получаване, включващи реакции на полимеризация на циклични Н-
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фосфонати, полипреестерификация, поликондензация и хомополикондензация като е 

изтъкнато, че поликондензацията често се използва като предпочитан метод за синтез на 

поли(алкилен Н-фосфонати). Разгледани са и характерните реакции на поли(алкилен Н-

фосфонати)те: хидролиза, окисление (реакция на Атертон-Тод) и реакции на присъединяване 

на реакционноспособна Р-Н група към двойни връзки. Подробно се дискутира реакцията на 

Атертон-Тод за превръщане на поли(алкилен Н-фосфонати) в съответните им поли(алкилен 

хлорофосфати) като специално внимание е отделено на описаните в литературата различни 

реакционни механизми на реакцията. 

Литературният обзор оставя добро впечатление с компетентното изложение на 

цитираните трудове и характеризира дисертанта като оформен химик в областта и способен да 

намира, систематизира и анализира критично литературните данни. Литературният обзор е 

достатъчно информативен и показва високата компетентност на докторанта в областта на 

темата на дисертационния труд. Прави впечатление умелото цитиране основно на оригинални 

статии, но когато е основателно (по-рядко) и на вторични източници – монографии и 

справочници.  

Методика на изследването  

Избраният синтетичен подход за получаване на поли(оксиетилен Н-фосфонат) (POEHP) 

чрез реакция на полипреестерификация между ПЕГ 600 и диметил Н-фосфонат, както и на 

поли(хидроксиоксиетилен фосфат) (PHOEP) чрез окисление на POEHP в условията на 

реакцията на Атертон-Тод се оказа особено продуктивен за разработване на нови 

водоразтворими полимерни форми на паклитаксел на основата на тези полифосфоестери. 

Полученият полимерен конюгат чрез имобилизиране на лекарството чрез ковалентна връзка с 

POEHP е показал намалена способност за освобождаване на лекарството поради ниска степен 

на хидролиза на образуваната връзка, а паклитакселът е имобилизиран и с PHOEP чрез 

образуването на водородни връзки с участието на протоно-акцепторните фосфорилна и 

карбонилна групи и на  протоно-донорните P-OH и OH-групи. Получените лекарствено-

полимерни комплекси са показали повишена стабилност и значително подобрена 

разтворимост на лекарството във водни разтвори.  

Резултатите от проведените от докторантката биологични изпитания на 

имобилизираните комплекси на паклитаксел са показали, че проявяват in vitro цитотоксичност 

сравнима с тази на нискомолекулното лекарство. Използваният като полимерен носител 

PHOEP показва ниска in vivo токсичност дори при третиране с високи дози от 1000 mg/kg. 

Комплексът му с паклитаксел проявява in vivo определено ниво на противотуморна активност 

и потиска токсичния ефект, свързан с намаляване на телесното тегло, характерен при 

прилагането на самото лекарство. Следователно модифицирането на полимерните агрегати е 

възможен начин за подобряване противотуморния ефект на комплекса при лечение на тумор 

на белия дроб, т. е. за постигане на поставената цел чрез изпълнение на изведените основни 

задачи на дисертационния труд. 

Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Дисертационният труд на ас. Татяна Христова има по-скоро научно-приложен характер 

в областта на полимерната химия и на физиологичноактивните вещества. Представени са 

резултатите от проведените изследвания върху синтеза и характеризирането на 

полифосфоестери с приложение в медицината и фармацията чрез създаване на нови 

лекарствено-полимерни системи на тяхна основата и антинеопластичния агент паклитаксел. 

По мое мнение, основните научни приноси и достойнства на дисертацията са следните: 
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 За първи път са синтезирани и охарактеризирани лекарствено-полимерни системи на 

основата на POEHP чрез ковалентно свързване на антинеопластичния агент паклитаксел към 

полимерната верига и на основата на PHOEP чрез образуване на водородни връзки между 

молекулите на паклитаксел и полимера; 

 Потвърдена е ниската токсичност на PHOEP, на основата на който са получени 

лекарствено-полимерни системи за пренос на паклитаксел. Получени са данни за поведението 

на PHOEP в разтвор. Установена е зависимост на размера на формираните агрегати от 

концентрацията на полимера, от рН на средата и от температурата. Постигнато е стократно 

повишаване водоразтворимостта на паклитаксел чрез имобилизирането му към PHOEP и са 

установени силни взаимодействия между паклитаксел и PHOEP в получените комплекси; 

 Извършен е сравнителен анализ на противотуморната активност на 

новосинтезираните лекарствено-полимерни форми на паклитаксел като е установено, че 

физично имобилизираните комплекси атакуват туморните клетки, проявявайки определено 

ниво на противотуморна активност еквивалентна на свободната форма на паклитаксел. Друг 

установен ефект е потискане на характерното понижаване на телесното тегло на опитните 

животни при лечението им с нискомолекулното лекарство в сравнение с прилагането на 

лекарствено-полимерния комплекс. 

Oценка на дисертационния труд 

Дисертацията е написана последователно и ясно като съдържа оригинални приносни 

научни изследвания и резултати. Научните резултати имат определена стойност и са 

постигнати чрез подходящи методи и подходи. Много добро е впечатлението от прецизно 

проведения експеримент и компетентната дискусия, от коректно описаните процедури за 

получаване на полимерните носители POEHP и PHOEP, методите за имобилизиране на 

паклитаксел към полимерните носители чрез ковалентна връзка с POEHP и чрез физично 

имобилизиране чрез водородна връзка с PHOEP, както и от коректното и компетентно 

охарактеризиране с данните от 1H, 13C, 31P ЯМР и ИЧ спектри, гелпроникващата 

хроматография и измерванията с динамично свтлоразсейване на получените полимерни 

носители. Прецизно са описани и дискусирани и методите за биологична оценка чрез in vitro 

изследване за определяне зависимостта доза-противотуморна активност на 

полифосфоестерните комплекси на паклитаксел и чрез in vivo изследване за установяване 

токсичността на полимерния носител и за изследване противотуморната активност и 

токсичност на полифосфоестерните комплекси на паклитаксел. 

Вижда се, че ас. Христова е усвоилa и успешно прилага в работата си съвременни 

методи за синтез, спектрално и биологично изследване на лекарствено-полимерни системи, т. 

е. изпълнени са и образователните цели на докторантурата. Особено допринасящо за по-добра 

нагледност е обобщаването и систематизирането на получените резултати чрез значителен 

брой таблици, фигури и схеми като по-този начин се допринася и за изтъкване достойнствата 

на дисертационната работа. 

Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Научните резултати от дисертационния труд на ас. Татяна Христова са публикувани в 

три статии, от които две в международните списания с импакт-фактор J. Appl. Polym. Sci. 

(IF=1.768 за 2015) и Anticancer Res. (IF = 1.826 за 2015), а третата е публикувана в 

периодичното издание на МУ-Варна Scripta Scientifica Pharmaceutica.  В една от статиите 

докторантът е първи автор, а в другите две - втори автор. Резултатите от дисертационната 

работа са докладвани чрез постерни участия на пет научни форуми. В три от постерите 

докторантът е първи автор, а в други два е втори автор.  
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Лично участие на докторанта 

Нямам никакво съмнение в съществения принос на дисертанта в изпълнението на 

поставените цел и задачи, така както, че получените резултати и изведените научни приноси 

са лична заслуга на докторант Татяна Христова, разбира се, със съществената менторска 

помощ на научните си ръководители.  

Автореферат 

Авторефератът на дисертацията точно и коректно отразява съдържанието на 

дисертацията, но не в резюмиран, а в значително обширен вид. В него, подробно, даже в 

някои случаи, прекалено подробно, не само са описани експериментални процедури за 

синтеза, охарактеризирането на получените полифосфоестери и създаване на нови 

лекарствено-полимерни системи на тяхна основа и антинеопластичния агент паклитаксел, но е 

и включен отделен раздел „Експериментална част“ с използваните материали и методи. Това е 

напълно излишно – мястото на тези данни е само в „Експерименталната част“ на 

дисертацията. Вероятно това е и причината за обширния автореферат (57 стр.), който по брой 

на страниците повече подхожда на автореферат на дисертация за доктор на науките. Не е 

нормално и правилно при дисертация от 111 стр. авторефератът да е с обем повече от 50 % от 

нея. 

Критични забележки и препоръки  

Като цяло представеният ми за рецензиране дисертационен труд и съпътстващите 

материали удовлетворяват напълно изискванията на нормативните документи. Независимо от 

постигнатите повече от много добри резултати, към работата могат да се отправят някои 

забележки, критични бележки и неточности, най-вече стилистични забележки, както и по 

отношение на химичния език – на някои места в дисертационния труд не е достатъчно ясен и 

точен. Забелязаните неизбежни неточности не променят цялостното отлично впечатление от 

проведените изследвания и тяхното представяне в дисертационния труд. 

От гледна точка на това, че ас. Христова очевидно е усвоила и успешно прилага в 

работата си най-съвременните методи за синтез и изследване на лекарствено-полимерни 

системи, а също и поради големия потенциал на полифосфоестерите като биоразградими, 

водоразтворими лекарствено-полимерни носители с фармацевтично и биомедицинско 

приложение, бих препоръчал да продължат изследванията в тази област най-вече по насочен 

синтез на полифосфоестери притежаващи различни функционални групи подходящи за 

свързване с биологично активни агенти и приложението им за модифициране свойствата на 

доказани в клиничната практика лекарства, приложението на които е ограничено поради 

някои техни недостатъци и странични ефекти.  

Лични впечатления 

Нямам лични впечатления от деловите качества на ас. Христова, но съдейки по 

дисертационния труд, без съмнение тя има много добра теоретична и експериментална 

подготовка, въз основа на които мога да констатирам, че те са били продуктивни при 

реализацията на изследователската й работа, осъществена под ръководството на проф. дхн 

Кольо Троев и доц. д-р Румяна Черкезова.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В обобщение на казаното до тук, може да се заключи, че докторантът успешно се е 

справил с трудоемката работа със сложни и комплексни съединения. В рамките на 

дисертационния труд e извършена огромна по обем и качество експериментална работа, която 

разкрива значителен потенциал за бъдещо развитие на тази изключително интересна и 

перспективна тематика. 
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Дисертационният труд съдържа научни резултати, които представляват оригинален 

принос в науката и отговарят на всички изисквания на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за 

развитие на академичния състав в МУ-Варна. Дисертационният труд показва, че докторант 

Татяна Георгиева Христова притежава задълбочени теоретични знания и професионални 

умения по научната специалност Биорганична химия, химия на природните и физиологично 

активните вещества като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на 

научно изследване. 

Всичко казано по-горе ме мотивира да дам без колебание положителна оценка на 

проведеното изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, 

автореферат, постигнати резултати и приноси и предлагам на почитаемото научно жури да 

присъди образователната и научна степен доктор на ас. Татяна Георгиева Христова в област 

на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.2 Химически науки, научна специалност Биорганична химия, химия на 

природните и физиологично активните вещества. 

12. 07. 2016 г.   Рецензент:               

София           (проф. дхн Валерий Христов) 

 

 


