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Дисертационният труд на Людмила Нанева е написан на 100 страници, в които
са включени 23 фигури, 9 таблици и 140 цитирани литературни източника.
Приложеният автореферат отразява коректно целите на дисертационния труд, методите
за тяхното постигане и най-важните резултати и изводи от проведените изследвания.

Актуалността на проблема се обуславя от значителния и увеличаващ се процент
на заболеваемост по отношение на алергиите сред новородени и подрастващи деца. А
според различни източници, прогнозният ръст на продажбите на лекарства, третиращи
алергии, се очаква да достигне приход от 41.17 милиарда долара до 2025г.
Класифицирането на нови хранителни протеини в категории „алергени” и „неалергени”
е от голяма важност за съвременното общество в светлината на въвеждането и все по-
широката употреба на генетично модифицирани храни в ежедневието ни и
потенциалните рискове от алергенност, свързани с тях. В този ред на мисли
разработването на нови подходи за скрининг на пептиди за техния потенциал да
причиняват алергии, както и класифицирането им е необходимост. Целта на
дисертационния труд е разработването, с помощта на in silico подход, на модел за
идентифициране на алергенни протеини като се търси връзка между физико – химични
свойства на аминокиселините, изграждащи протеините и свойството алергенност.
Повечето от съществуващите методи за оценка на алергенност се основават на
наслагване на секвенции и търсене на структурни прилики с известни алергени.
Следователно, идентифицирането на нови, структурно различни алергени не може да
бъде осъществено чрез тези методи. В дисертационния труд е предложен нов метод за
оценка на алергенност, който не се базира на наслагване на секвенции, а на сравняване
на основни свойства на аминокиселините като хидрофобност, размер и електронни
свойства.

Целите и задачите на дисертацията са формулирани ясно, като смятам, че
дисертантката е изпълнила всички поставени задачи. Предложен е хемометричен модел
за разпознаване на алергени, базиращ се на свойствата на аминокиселините (АК),
изграждащи протеини – алергени и неалергени с растителен хранителен произход.
Дефиниран е мотив за алергенност, включващ аминокиселини с противоположни по
знак z3 – дескриптори (отчитат изменението на електронните свойства на АК),
разположени през една и две позиции в протеина. Този мотив има важно значение за
предсказване на алергенността, макар, че не е единствения показател на това свойство и
не може да бъде използван самостоятелно. Процедурата е повторена и за втора група от
протеини. Постигнато е добро класифициране и на двете групи протеини като
„алергени” и „неалергени”. И двата модела имат добра предсказваща способност и
постигат ефективен модел на разпознаване. Показано е, че клъстерния анализ също
може да послужи за експресно разделяне на протеините в две групи на подобие –
„алергени” и „неалергени”.

Части от получените резултати са публикувани в 2 научни статии в реферирани
международни списания, Bulgarian Chemical Communications (IF=0.283) и Journal of
Chemometrics (IF=1.5), с което препоръчителните критерии на ХФХ на СУ за



придобиване на образователната и научната степен “доктор” за професионално
направление „Химически науки” са изпълнени. В допълнение е представена една
статия по темата на дисертацията, подготвена и изпратена за печат в Open Chemistry
(IF=1.425). До момента са забелязани общо 7 цитата на публикацията в Journal of
Chemometrics. Резултати от изследванията по дисертацията са представени на 11
научни форума, от които шест в чужбина. Людмила Нанева е взела участие в 10 научни
проекта, което без съмнение е допринесло за професионалното ú развитие.

Според мен, работата само би спечелила от добавянето на повече информация за
използваните скали на хидрофобност (глава 5.3 Прилагане на кластерен анализ за
разделяне на алергенни от неалергенни протеини).

Макар че дисертационният труд е написан стегнато и последователно, не
липсват някои технически грешки. Бих препоръчала на дисертантката да обърне
внимание на оформлението на литературните източници – всички литературни
източници трябва да са дадени в един стил. Имам и една кратка забележка по
описанието на квантово-химичните дескриптори; струва ми се уместно, дескрипторът
molecular hardness, предложен от Parr и Pearson, да се преведе буквално на български
като твърдост. Също така този дескриптор се дефинира като една втора от разликата
между йонизационния потенциал и електронното сродство (а не обратното).

Направените забележки в никакъв случай не намаляват достойнствата на
дисертационния труд. Уверена съм, че чрез работата си по него докторантката е
получила възможност да се запознае и навлезе в съвременна, актуална тематика, да
обогати своите практически умения и да разшири теоретичните си познания в областта
на хемометрията и биоинформатиката.

Заключение
Всички представени материали напълно отговарят на изискванията на ЗРАСРБ,

Правилника на СУ “Св. Климент Охридски” и Препоръчителните изисквания на ФХФ
на СУ „Св. Кл. Охридски”. Изложеното по-горе ми дава основание да дам положителна
оценка на дисертационния труд и да предложа на почитаемото научно жури да присъди
на Людмила Христова Нанева образователната и научна степен „доктор” в
професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия).
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