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СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Мариела Оджакова, 

катедра Биохимия при Биологически факултет на СУ 

 

за дисертационен труд на тема:    

„ЕКСТРАЦЕЛУЛАРЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПРЕНОС В ЕУКАРИОТНИ 

БИОЕЛЕКТРОХИМИЧНИ СИСТЕМИ” 

за присъждане на научната степен 

„доктор на науките” 

 

 Автор на дисертационния труд: д-р Йолина Валентинова Хубенова, 

Главен асистент по Биохимия, Катедра Биохимия и микробиология  

на ПУ “Паисий Хилендарски” 

 

 

Представеният дисертационен труд е свързан с развитието на една изключително 

модерна интердисциплинарна област, насочена към разработването на 

биоелектрохимични системи, използващи цели организми като биокатализатори, които 

през последните години се очертават като перспективна технология за едновременно 

генериране на електрическа енергия и оползотворяване на отпадни продукти. Това 

прави подобни разработки особено актуални, тъй като те са насочени към решаването 

на два от глобалните съвременни проблеми - създаване на алтернативни енергийни 

преобразуватели за задоволяване на нарастващите нужди от енергия и опазване на 

околната среда.  

Дисертационният труд е с обем от 264 страници, включително списъка на 

използваната литература и 4 приложения. Дисертацията е структурирана под формата 

на монография и съдържа следните раздели: Увод; Цел и задачи; Развитие и 

постижения на технологията на микробиологичните горивни елементи; 

Биоелектрохимични основи на изследванията в областта на микробиологичните 

горивни елементи; Интердисциплинарен подход за охарактеризиране на 

биоелектрохимични системи; Дрожден биогоривен елемент; Директен растителен 

фотосинтезиращ горивен елемент; Изводи; Основни приноси на дисертационния труд. 

Дисертацията е онагледена с 116 фигури и 8 таблици. Приложеният списък на 

използваната литература обхваща 234 цитирани източника - повечето от които от 

последните 10 години, което показва добро познаване на актуалното състояние на 

проблема. 

В списъка на публикациите, включени в дисертацията, са представени 28 статии, 

от които 13 от вече публикуваните статии са в списания с импакт фактор, 2 от 
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публикациите в нереферирани издания са цитирани от чужди автори и 2 са в процес на 

рецензиране в реномирани международни списания. Резултатите, включени в 

дисертационния труд са представени на 30 международни и национални научни 

форуми. В 14 от публикациите Хубенова е първи автор, в 7 е втори, а в три е последен 

автор, което е показател за водещата й роля при изработването и написването им. Част 

от статиите са публикувани в престижни списания –Bioelectrochemistry, Fuel Cells, Int.J 

of Hydrogen Energy и др. с общ IF над 23. Публикуваните трудове са цитирани 69 пъти 

от независими изследователи в авторитетни списания.  

Акцент в дисертационния труд е поставен върху изясняване механизмите на 

екстрацелуларен електронен пренос при еукариоти – дрожди и растения. За целта е 

реализирана една добре планирана научно-изследователска програма, като наред с 

различни биохимични, ензимологични и микробиологични методи са използвани и 

нетрадиционни за биохимията електрохимични методи (линейна и циклична 

волтамперометрия, поляризация при постоянно и вариращо товарно съпротивление и 

др.), даващи директна информация за способността и механизмите, по които 

изследваните биологични обекти осъществяват екстрацелуларен електронен пренос при 

различни условия, което е едно от безспорните качества на дисертацията. 

Предложените доказателства и дискусия изясняват нови, непроучени до сега факти 

относно адаптационните реакции на дрожди и растения, поставени при различни 

условия в биогоривни елементи, синтеза на ендогенни медиатори, изместване на 

катаболитните пътища от ферментационни към преобладаващи процеси на аеробно 

окисление в присъствие на екзогенни медиатори, включването на механизми за 

възстановяване на  вътреклетъчния редокс-баланс като Шикиматния метаболитен път. 

Направените изводи отразяват достоверно основните резултати от 

дисертационния труд.   

Представеният автореферат отговаря на съдържанието на дисертацията. 

Основните научни приноси на дисертационния труд могат да се откроят в три 

насоки – фундаментални, методологически и приноси с практико-приложен характер, и 

могат да се обобщят както следва: 

1. Фундаментални приноси - установяване на електрогенни свойства на нови 

биологични видове; установяване наличието и феназиновата природа на ендогенния 

медиатор при дрожден биогоривен елемент; установяване произхода на 

екстрацелуларно пренасяни електрони от процесите на аеробно окисление в 

митохондриите на еукариотните клетки и участието на НАДН-убихинон 

оксидоредуктазен комплекс на електрон-транспортните вериги, участие на светлинно-

зависими и светлинно-независими реакции на фотосинтезата в токообразуващите 

процеси и синтез на растителни медиатори на екстрацелуларен пренос. 

2. Методологични приноси - разработване на интердисциплинарна методология 

за изследване на биоелектрохимични системи; използване на биогоривните елементи 

като инструментариум за проследяване вида и интензитета на катаболитните процеси; 

разработена за първи път хемиметрична методика за охарактеризиране поведението на 

биоелектрохимични системи, която би могла да бъде приложена и към други подобни 

системи. 
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3. Приноси с практико-приложен характер - разработени са нови типове и 

конструкции биогоривни елементи – микробиални, дрождени и растителни; получени 

са най-високи характеристики в сравнение с докладвани в литературата резултати за 

дрождени и растителни биогоривни елементи; показано е възможно приложение на 

биогоривни елементи за едновременно генериране на електричен ток, биоремедиация и 

синтез на белтъчини и въглехидрати.  

Приемам авторската справка за основните научни и научно–приложни приноси. 

Заключение: Безспорните научни приноси на дисертационния труд, доказаната 

способност за провеждане на комплексни интердисциплинарни изследвания на високо 

ниво, както и значимостта на получените резултати за развитието на 

биоелектрохимичните системи, доказана от значителния брой цитирания от 

чуждестранни автори, ми дават основание убедено да препоръчам на членовете на 

почитаемото Научно жури да присъдят  научната степен “доктор на науките” на д-р 

Йолина Валентинова Хубенова.  

 

 

София,  06.12.2013 г.    проф. д-р М. Оджакова  


