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РЕЦЕНЗИЯ  
по конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР 

по специалност 4.3 Биологични науки (биофизика), за нуждите на  
Медицински факултет при Софийски университет «Свети Климент Охридски»,  

съгласно обявата в ДВ № 33 от 26 април 2011 година 
с кандидат: д-р Румяна Атанасова Бакалова-Желева, доцент в катедра Физика, 
биофизика и рентгенология на Медицински факултет при СУ «Св. Кл. Охридски»  

Рецензент: д-р Василий Николаевич Голцев,  доцент, ръководител на катедра Биофизика 
и радиобиология на Биологически факултет при СУ «Св. Кл. Охридски»  

 
Като единствен кандидат в конкурса участва доц. дбн Румяна 

Бакалова. Тя завършва с отличен успех Биологическия факултет на СУ "Св. 

Кл. Охридски" през 1981 г., специалност „Молекулярна и функционална 

биология",  специализация „Биохимия". Научната си кариера Бакалова 

започва в Института по Физиология, в групата на изтъкнатия учен в 

областта на Биологичните мембрани и свободно-радикалните процеси 

професор Валериан Каган, където разработва докторската си дисертация 

на тема „Структурни аспекти на антиоксидантното действие на витамин Е в 

биомембраните” и я защитава блестящо през 1990 г. През 1990 г. спечелва 

конкурс за асистент по биофизика към Катедрата по физика и биофизика 

при Медицински университет, София и по-късно е повишена в главен 

асистент.  

През 1999 г. д-р Бакалова спечелва двугодишна стипендия от 

Японската агенция за наука и технологии и работи до 2001 година по 

проект „Механизми на регулация на мозъчната циркулация под влияние на 

нервната активност”. Същата година д-р Бакалова отново спечелва конкурс 

за изследователска работа в Япония и започва да работи по проект 

„Използване на лектини за разделяне и пречистване на левкемични от 

нормални клетки при остра лимфобластна левкемия”. От 2001 г. гл. ас. 

Бакалова напуска МУ, София и до 2009 година работи в Япония, където 

развива изключително активна научно-изследователска и преподавателска 

дейност, печелейки няколко престижни конкурса и научни награди. През 

2002 г. печели краткосрочна стипендия на JSPS, която се присъжда на 
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учени с изключителни постижения в областта на науката с цел участия в 

дискусии, семинари и изнасяне на лекции.  

От 2003 до 2005 д-р Бакалова работи като „гост-изследовател" в 

Националния институт за авангардни науки и технологии (AIST), 

Такаматсу, Япония, а от 1 април, 2005 до края на март, 2007 е назначена 

на длъжност „старши научен сътрудник" („доцент") в същия институт. 

През 2007 д-р Бакалова спечелва конкурс за „старши научен сътрудник" 

(„доцент") в Катедрата по биофизика на Молекулярния имиджинг център, 

при Националния институт по радиологични изследвания (NIRS), Чиба, 

Япония, а през 2009 г. печели конкурс за академичната длъжност 

«доцент» и започва работа в Медицинския факултет на СУ „Св. Кл. 

Охридски", където и работи понастоящем. 

В продължение на 25 г. доц. Бакалова работи в областта на 

обявения конкурс по биофизика и по-специално върху медицинска 

биофизика, като фокусира своето внимание в областта на структурата и 

функцията на биологичните мембрани, антиоксиданти, свободно-

радикални процеси, рецепторни взаимодействия, а в последните няколко 

години – в изключително перспективна област, биофотониката. 

Изследванията са проведени на различни нива на организация на 

анализираните обекти – организмово, тъканно, клетъчно, субклетъчни 

фракции, мембранни суспензии и изкуствени мембрани. В 

експерименталните изследвания са използвани широк спектър от 

съвременни  високочувствителни и високо информативни оптични, 

спектрофотометрични, спектрофлуометрични, луминесцентни, 

електрофизиологични, хроматографски, методи, както и трансмисионна 

електронна микроскопия, микройрей-анализ, РТ-РСК, имуноблот анализ и 

др.  

Цялата научна продукция на доц. Р. Бакалова включва: два 

автореферата – на защитената през 1990 г. докторска дисертация и на 

дисертация за присъждане на научната степен доктор на науките, 
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процедурата на която тече в момента; 1 монография, 9 публикации са 

глави от научни книги; 81 експериментални статии, обзори и коментари, 

публикувани в реномирани чужди списания с Импакт фактор (ИФ) и 20 – 

в български и чуждестранни списания без ИФ; 21 труда са статии в 

пълен текст в сборници от международни научни форуми; 11 са 

международни и 1 български патенти. Представени са и 8 резюмета, 

които са публикувани в списания с ИФ, които няма да включвам в общия 

брой на трудовете.  По този начин научната продукция на доц. Бакалова 

възлиза на 132 научни труда, от които 81 са статии в списания с ИФ. 

Общият ИФ на представените трудове е 335.664. По материалите на 7 от 

статиите е защитена дисертация за присъждане на научната и 

образователната степен „доктор”, а 27 са включени в дисертационния 

труд за присъждане на научната степен „доктор на науките”. Значителна 

част от трудовете доц. Бакалова е представила при хабилитацията си за 

академичното звание „доцент”. В конкурса за „Професор” доц. Бакалова 

представи автореферат на дисертация за присъждане на научната степен 

доктор на науките, 1 монография, 1 обзорна и 1 експериментална статии, 

публикувани на български език, 9 експериментални статии в списания с 

ИФ (общ ИФ за 2010 г. е  34,649), 2 статии в пълен текст са в сборници 

от международни научни форуми.  

Представени са 2 учебни помагала по „Молекулярен имиджинг” и по 

„Свободно-радикалните процеси”, използвани за обучение на студентите 

в Чиба Университета, както и 4 учебни програми по дисциплината 

„Биофизика” преподавана от доц. Бакалова за различни специалности в 

Медицинския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”.  

Основните научни приноси в трудовете на доц. Бакалова имат както 

значителен фундаментален така и подчертано приложен характер. Те 

могат да бъдат отнесени към изясняване и обосноваване на важни 

теоретични въпроси в областта на медицинската биофизика и с 

установяване и доказване на нови научни факти, свързани с: 
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 ролята на сободно-радикалните процеси в развитието на 
патологиите в биологичните системи и възможностите за 
диагностиката и антирадикалната защита; 

 уникални молекулни модели (лектини и наночастици), 
специфично взаимодействащи с клетъчните компоненти и 
позволяващи получаване за информация за молекулното 
микрообкръжение и насочено въздействие върху определени 
клетки или субклетъчни структури. 

Към документите по конкурса е приложена авторска справка (с 

обем от 17 страници) за приносния характер на трудовете, в която са 

очертани 8 основни научни направления, в които Бакалова има принос. 

Изцяло приемам справката. В цялостното научно творчество на доц. 

Бакалова бих откроил три главни тематични направления със следните 

съществени приноси:  

I Биомембрани и свободно радикални процеси 

I.1 Чрез системно проучване на поведението на алфа-токоферола, 
сравнено с неговите късоверижни хомолози, в природни и 
изкуствени мембранни системи е доказана връзката между 
локализацията на молекулата и неговата антиоксидантна активност 
в мембраната. Показана е възможността за междумембранен пренос 
на молекулата на алфа-токоферола (3, 5, 11, 17, 19, 20 22, Патент 
1).  

I.2 Класифицирани са мултифункционални свойства на алфа-
токоферола, отговорни за ефективността на защита от оксидативен 
стрес (3, 12, 18).  

I.3 За пръв път е показана ролята на някои протеин-кинази и 
фенотиазините в регулация липидната пероксидация и 
свободнорадикалните процеси в организма. Тази информация е с 
потенциално клинично значение (2, 4, 14, 42, 48, 131, 138).   

I.4 Широко и системно проучване доказа ролята свободно-радикалните 
процеси в етиологията и патогенеза на редица болести като: 
раковите заболявания, някои мозъчни увреждания (инсулт, 
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дегенеративни увреждания при стареене), белодробни и атерогенни 
заболявания, грипни и вирусни инфекции. Тези изследвания имат 
приноси както с диагностично, така и потенциално клинично 
приложение (4, 6, 23-29, 31, 33, 34, 82, 83, 86-93, 108-111, 113, 
115, 133, 134).   

I.5 Разработен и внедрен метод с използване на стабилни нитроксилни 
радикали за неинвазивно визуализиране на проникването на   
конвенционални лекарствени средства през хемато-
енцефалитичната бариера и тяхната локализация в различни дялове 
на мозъка. Методът е приложен за МР диагностика на тумори в 
експериментални животни. За първи път в света е публикувано 
пряко доказателство за по-висок окислителен потенциал на 
туморните тъкани спрямо „нормалните" тъкани на здрави животни. 
Методът на МР имиджънг е приложим в клинична диагностика (78-
80, 82, 83).   

II Биофотоника 

II.1 Разработена е оригинална технология за получаване на CdSe, ZnS и 
смесени наночастици, наричани „квантови точки” (КТ) с малък 
хомогенен размер, широк спектър на флуоресцентна емисия и висок 
квантов добив, които са подходящи за използването им при 
имиджънг анализи и фотосенсибилизация.  

II.2 Разработени са технологии за капсулиране на КТ в биопоносими 
обвивки (дендромери или силика-шел), създадени са нанохибриди 
на КТ-протеин (КТ-лектин и КТ-антитяло).  

II.3 Разработена е оригинална „хибридизационна проба" за FRET-анализ, 
изградена от KT, конюгирани с олигонуклеотид чрез 39-атомен 
спейсър. На базата на тази проба е разработен оригинален метод за 
селекция на антисенс-siRNA секвенции с висок афинитет към 
таргетната сенс-mRNA. 

II.4 Открит е нов биофизичен феномен, свързан с флуоресцентен 
резонансен пренос на енергията на молекулното възбуждане, който 
е приложен за конструиране на подходящи молекулни проби и 
тяхното използване за разработване на оригинални биофизични 
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подходи за образна диагностика и за фотосенсибилизация на 
туморните клетки. 

Повечето от изследванията и разработките на доц. Бакалова в областта 
на Биофотониката са публикувани в 34 експериментални статии и 
обзори, защитени с 8 патенти и са обобщени в дисертационен труд за 
присъждане на научната степен „доктор на науките” на тема 
„Разработване на мултифункционални бионанопроби на основата на 
квантови точки: структура, физикохимични характеристики и 
приложение за флуоресцентни имиджинг анализи и 
фотосенсибилизация” 

III Рецепторни взаимодействия, клетъчна сигнализация и 
апоптоза 

III.1 . Направено е оригинално систематично проучване възможностите за 
специфични модификации на клетки и клетъчни мембрани чрез 
обработка с някои биологично активни молекули и 
биомакромолекули (лектини, протеин кинази, фенотиазини и др.). 
Това открива широки перспективи както за клинична диагностика, 
така и за терапевтични цели (8, 32, 36-41, 43-47, 49-54, 57-59, 73-
76, 81, 84, 98, 114, 123-126, 129, Патенти 2, 7, 8).     

Научните изследвания и разработки на доц. Р. Бакалова са в много 

актуални направления от областта на Медицинската биофизика и те 

оказват съществено влияние върху развитието на науката в тези 

направления. Нейните публикации активно се цитират като според 

представената справка те са цитирани над 1100 пъти.  

Всички публикации на доц. Р. Бакалова са колективни. Справки за 

приноса на участници са представени за 11 от патентите, като делът на 

Бакалова в повечето случаи е основен и варира около 20-30%. В 

повечето от статиите приносът й може да се оцени като основен, като в 

66 от тях тя е кореспондиращ автор.  

Преподавателската дейност на доц. Бакалова започва от 1990 г. 

като асистент в Медицинския Университет, София, като за 10 години тя 

извежда семинари занятия и упражнения по Биофизика с общ хорариум 
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над 3600 часа. След заминаването в Япония, през 2002 – 03 г. тя участва 

във воденето на 120 ч. лабораторни практикуми и изнасяне на 30 ч. 

лекции по молекулна биофизика за студенти - магистри от специалността 

„молекулна биофизика" на Kiniki University. Тя се представя като 

преподавател с изключително висок рейтинг. Понастоящем доц. 

Бакалова преподава биофизика в Медицинския факултет за 

специалностите „Медицина” и „Медицинска сестра” с лекционен 

хорариум от 45 часа. 

Доцент Бакалова се проявява като успешен организатор на 

научните изследвания като спечелва конкурси и ръководи 2 национални, 

4 ведомствени и 2 международни научни проекти, както и активно 

участва в изпълнението на други 5 международни проекти.  

Познавам лично Румяна Бакалова повече от 25 години като човек с 

активна жизнена позиция, посветил се на изясняване на механизмите на 

функциониране на живите системи, молекулните основи на развитието 

на патологията в тях и търсенето биофизичните подходи за ранна 

диагностика и лечение на тези патологии. Тя се отличава с широка 

ерудиция и задълбочени знания в различни области от биологията и 

медицината, с усет към перспективността на научните идеи и нови 

направления, със способност за намиране оптимални решения на сложни 

научни и научно-приложни проблеми.  

 

Заключение. 

Единственият кандидат в конкурса за заемане на академичната 

длъжност ПРОФЕСОР по специалност 4.3 Биологични науки (биофизика), 

за нуждите на Медицински факултет при Софийски университет «Свети 

Климент Охридски» е представила за конкурса достатъчна по брой, 

качество, научно значение и актуалност научна продукция. Тя е 

утвърден учен с висока компетентност и значителни приноси в областта 
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на биофизика. Нейните лични научни приноси са ясно очертани при 

участието й в съвместни изследвания. Тя притежава достатъчен стаж 

като преподавател о биофизика и е показала високи качества като такъв. 

Тя проявява висока конкурентоспособност при състезания за български и 

международни научни проекти. Тя е активен и умел организатор на 

научните изследвания и учебния процес. Всичко това ми дава пълни 

основания да гласувам положително при избора на доцент, д-р Румяна 

Атанасова Бакалова-Желева за академичната длъжност ПРОФЕСОР по 

специалност 4.3 Биологични науки (биофизика) в Медицински факултет 

при Софийски университет „Свети Климент Охридски”. 

 

23 септември 2011 г.  

С О Ф И Я 

Рецензент, 

Член на научното жури по конкурса: 

 

..................................................... 

Доц. д-р Василий Голцев,  

ръководител на Катедра Биофизика и 

радиобиология при БФ на  

СУ „Св.Кл. Охридски” 
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	I.2 Класифицирани са мултифункционални свойства на алфа-токоферола, отговорни за ефективността на защита от оксидативен стрес (3, 12, 18). 
	I.3 За пръв път е показана ролята на някои протеин-кинази и фенотиазините в регулация липидната пероксидация и свободнорадикалните процеси в организма. Тази информация е с потенциално клинично значение (2, 4, 14, 42, 48, 131, 138).  
	I.4 Широко и системно проучване доказа ролята свободно-радикалните процеси в етиологията и патогенеза на редица болести като: раковите заболявания, някои мозъчни увреждания (инсулт, дегенеративни увреждания при стареене), белодробни и атерогенни заболявания, грипни и вирусни инфекции. Тези изследвания имат приноси както с диагностично, така и потенциално клинично приложение (4, 6, 23-29, 31, 33, 34, 82, 83, 86-93, 108-111, 113, 115, 133, 134).  
	I.5 Разработен и внедрен метод с използване на стабилни нитроксилни радикали за неинвазивно визуализиране на проникването на   конвенционални лекарствени средства през хемато-енцефалитичната бариера и тяхната локализация в различни дялове на мозъка. Методът е приложен за МР диагностика на тумори в експериментални животни. За първи път в света е публикувано пряко доказателство за по-висок окислителен потенциал на туморните тъкани спрямо „нормалните" тъкани на здрави животни. Методът на МР имиджънг е приложим в клинична диагностика (78-80, 82, 83).  

	II Биофотоника
	II.1 Разработена е оригинална технология за получаване на CdSe, ZnS и смесени наночастици, наричани „квантови точки” (КТ) с малък хомогенен размер, широк спектър на флуоресцентна емисия и висок квантов добив, които са подходящи за използването им при имиджънг анализи и фотосенсибилизация. 
	II.2 Разработени са технологии за капсулиране на КТ в биопоносими обвивки (дендромери или силика-шел), създадени са нанохибриди на КТ-протеин (КТ-лектин и КТ-антитяло). 
	II.3 Разработена е оригинална „хибридизационна проба" за FRET-анализ, изградена от KT, конюгирани с олигонуклеотид чрез 39-атомен спейсър. На базата на тази проба е разработен оригинален метод за селекция на антисенс-siRNA секвенции с висок афинитет към таргетната сенс-mRNA.
	II.4 Открит е нов биофизичен феномен, свързан с флуоресцентен резонансен пренос на енергията на молекулното възбуждане, който е приложен за конструиране на подходящи молекулни проби и тяхното използване за разработване на оригинални биофизични подходи за образна диагностика и за фотосенсибилизация на туморните клетки.
	Повечето от изследванията и разработките на доц. Бакалова в областта на Биофотониката са публикувани в 34 експериментални статии и обзори, защитени с 8 патенти и са обобщени в дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на науките” на тема „Разработване на мултифункционални бионанопроби на основата на квантови точки: структура, физикохимични характеристики и приложение за флуоресцентни имиджинг анализи и фотосенсибилизация”

	III Рецепторни взаимодействия, клетъчна сигнализация и апоптоза
	III.1 . Направено е оригинално систематично проучване възможностите за специфични модификации на клетки и клетъчни мембрани чрез обработка с някои биологично активни молекули и биомакромолекули (лектини, протеин кинази, фенотиазини и др.). Това открива широки перспективи както за клинична диагностика, така и за терапевтични цели (8, 32, 36-41, 43-47, 49-54, 57-59, 73-76, 81, 84, 98, 114, 123-126, 129, Патенти 2, 7, 8).    


