
С Т А Н О В И Щ Е  

 

 

за дисертационния труд на Лилия Иванова Винарова, редовен докторант в катедра 

“Инженерна химия и фармацевтично инженерство”, Факултет по химия и фармация, СУ 

“Св. Климент Охридски”, на тема “Ин-витро изследвания на факторите, влияещи върху 

солюбилизацията на холестерол в храносмилателния тракт” за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор” по 4.2. Химически науки (Теоретична химия 

- Макрокинетика)  

 

От доц. д-р Румен Тодоров, секция „Повърхности и колоиди” при Институт по 

физикохимия „Акад. Ростислав Каишев”, БАН 

 

Предложеният дисертационен труд представлява продължение на дългогодишни 

експериментални изследвания в катедра “Инженерна химия”. Работата по дисертацията е 

планирана и изпълнена на високо професионално ниво. Експериментите са проведени със 

съчетаване на адекватно подбрани методи за изследване:  методи за фазово разделяне;  

процедура за екстракция на нехидролизирани триглицериди и реакционни продукти в 

хлороформ за анализ с ГХ; процедура за ин витро липолиза и определяне на степента й; 

процедура за анализ на жлъчни киселини чрез високоефективна течна хроматография 

(ВЕТХ). 

 В дисертацията са получени редица оригинални резултати, свързани с изясняване на  

ролята на калциевите йони и сапонините върху солюбилизацията на холестерол при условия, 

близки до тези в стомашно-чревния тракт и  изясняване на  механизмите, които водят до 

наблюдаваните ефекти.  

 От тях бих откроил: 

 Проведени са експерименти с пет вида масла с различен състав на мастните киселини в 

тях: слънчогледово масло (18 % наситени МК), свинска мас (41 % наситени МК), 

палмово масло (65 % наситени МК), краве масло (65 % наситени МК) и какаово масло (85 

% наситени МК) върху солюбилизацията на холестерол. 

 Получени са резултати относно ефекта на Ca
2+

 върху фазовото разпределение на 

продуктите на липолизата, холестерола и ЖК. 

 Изследван е ефектът на Quillaja Dry върху липолизата както на наситени, така и на 

ненаситени масла,  с различен състав на мастните киселини в тях: слънчогледово масло 

(18 % наситени МК), свинска мас (41 % наситени МК) и какаово масло (85 % наситени 

МК). 

 Изследвано е  влиянието на шест различни сапонинови екстракта: Quillaja Dry (QD), 

Sapindin (SAP), Aurvedic saponin concentrate (ASC), Ginseng (GS), Escin (ESC), Fenusterols, 

(FEN), които се различават по процентното съдържание на сапонини в тях и по типа на 

агликона върху ТГ липолизата и солюбилизацията на холестерол и наситени МК. 

 Разгледан е ефектът  на сапонинови екстракти върху ТГ и серумния холестерол с  ин виво 

експерименти. 



 Експериментално е установено, че активният компонент в екстракта Quillaja Dry, който 

предизвиква утаяване на холестерол, не са сапонините, а високомолекулните 

полифеноли, съдържащи се в този екстракт.  

 Открит е нов сапонинов екстракт (Sapindin), който намалява солюбилизацията на 

холестерол ин витро и предпазва от увеличение на серумния холестерол при ин виво 

експерименти с мишки.  

 

Тук искам да отбележа, че е налице едно оригинално по идея, добре премислено и 

извършено научно изследване, което е продължение и развитие на научната тематика на 

катедра “Инженерна химия и фармацевтично инженерство”. Приемам получените резултати 

и приноси в настоящия труд като напълно достоверни и обогатяващи съществуващите 

знания и теории. Работата отваря пътя за нови изследвания и за изясняване на 

наблюдаваните явления. Представената дисертация прави приятно впечатление и с 

техническото оформяне, както и с минималния брой печатни грешки.  

Във връзка с представените резултати бих искал да задам следният въпрос: Каква е насоката 

в бъдещите изследвания върху солюбилизацията на холестерол в стомашно-чревния тракт? 

Получените от Лилия Винарова резултати представляват принос в изясняване ролята 

на калциевите йони и сапонините в солюбилизацията на холестерол, мастни киселини и 

моноглицериди. Резултатите са публикувани в две специализирани международни списания 

в областта.   Л. Винарова  е първи автор и в двете статии, което определя нейния съществен 

дял в разработването на дисертационния труд. Резултатите са докладвани на 16  научни 

форуми у нас и в чужбина под формата на 7 устни доклада, от които повечето лично 

изнесени. Тези наукометрични данни са достатъчни съгласно  изискванията на ФХФ за 

дисертационен труд за образователната и научна степен “доктор”. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на гореописаните аргументи, за сериозната по обем и качество работа, 

оценявам представения труд като дисертабилен и напълно отговарящ на изискванията на 

ЗРАСРБ и препоръчителните критерии на Факултета по химия и фармация на СУ “Св. 

Климент Охридски”. Давайки своята положителна оценка, препоръчвам на почитаемото 

Научно Жури, да присъди на  Лилия Иванова Винарова образователната и научна степен 

„доктор” по направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия - Макрокинетика). 

 

 

18.05.2015 г.  Член на журито: 

София /доц. д-р Румен Тодоров/ 

 


