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Използването на наноматериали като носители на лекарствени вещества е 

област на активна изследователска дейност, която има силно въздействие върху 

медицинската практика и фармацевтичната индустрия.  Примери за 

наноматериали понастоящем използвани в клинични или пред-клинични фази са 

конюгати на  биологични молекули (пептиди, протеини) и синтетични полимери, 

липозоми, мицели и др. Очаква се разработването на нови материали чрез 

нанотехнологии да има значително влияние върху лечението на злокачествените 

и други заболявания, които силно понижават качеството на живот на пациентите и 

представляват огромен социално-икономически товар за обществото. Това 

обосновава нарастващия интерес към намиране на по-добри терапевтични 

алтернативи. Последните са резултат от интердисциплинарни изследвания, често 

с участието на международни и многосекторни колективи. 

В качеството си на съръководител на докторантката, съм ангажирана и нося 

отговорност за резултатите на дисертационното изследване. Затова бидейки в 

тази деликатна ситуация, считам за свое професионално задължение да дам 

преди всичко оценка на работата и развитието на докторантката. 

Екатерина Венциславова Стоянова е получила бакалавърска степен по 

молекулярна биология в СУ „Св. Климент Охридски” през 2008 г., след което 

продължава обучението си в магистърската програма „Медицинска и 

фармакологична биофизикохимия” на Факултета по химия и фармация (тогава 

Химически факултет) на СУ. Завършва магистратурата с отличен. 

Мултидисциплинарната образователна подготовка на докторантката, свободното 



владеене на два чужди езика, се оказаха от изключително значение и помощ при 

разработването на дисертационната теза. Докторантката разшири и надгради 

своите умения и познания с такива в областта на органичния и полимерен синтез 

и модификация, съвкупното планиране и използване на химични, аналитични и 

биологични методи, както и интерпретирането на експерименталните данни. 

Всичко това г-ца Стоянова постигна с желание, упоритост и много работа. 

Специално искам да отбележа в нейното професионално развитие, как с 

постепенното натрупване на умения, Екатерина ставаше все по-самостоятелна 

както в лабораторията, така и при обработването на експерименталните данни, 

тяхното тълкуване и търсене на обяснения,  подготовката на научните 

презентации, публикациите и самия дисертационен труд.  

В допълнение бих искала да отбележа, че дисертационната теза бе част от 

изследователския план на  проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“, 

обстоятелство, което бе от значение освен за финансовото обезпечаване на 

изследванията и разпространението на резултатите, но също така даде 

възможност на докторантката да работи в екип, да планира стриктно своята 

работа и отговорно да изпълнява задачите. Тази дисциплина позволи завършване 

на дисертационния труд в рамките на трите години.  

Съществени черти на дисертационното изследване са: 

 използване на оригинална комбинация от аналитични методи за 

охарактеризиране и оценка на наноразмерната система - полимерен 

носител/цисплатин; 

 интердисциплинарен характер – използвани са синтетични, 

аналитични и биологични методи за постигане на целите на 

изследването;  

 наномедицината като област на изследването - разработен е нов 

носител на цисплатин, който съчетава свойства като наноразмер и 

стабилност във водна среда, висок капацитет за включване на 

лекарственото вещество, устойчиво освобождаване на активното 

вещество и ефективно вътреклетъчно натрупване.  



Сред приносите посочени в дисертацията бих искала да откроя два: (а) 

предложен е нов синтетичен подход за обратимо ПЕГелиране на носителя с 

използване на цисплатин като свързващ сегмент и (б) разграничени са 

възможностите на два широко прилагани атомноспектрални метода за 

количествено определяне на платина в присъствие на полимер с карбоксилни 

групи и физиологичен разтвор, както и в микропроби от клетъчни култури. 

  Резултатите от дисертацията са включени в 3 научни публикации в 

престижни специализирани списания (Central European Journal of Chemistry, 

Journal of Inorganic Biochemistry и International Journal of Pharmaceutics), 

представени са на 10 научни форума (3  устни и 7 постерни съобщения), като на 6 

от тях - лично от докторантката. Забелязани са 11 цитирания на публикации с 

нейно участие. 

  

Заключение:  Дисертационният труд отговаря на всички изисквания 

съгласно Закона за развитието на академичния състав на Р България, неговия 

Правилник и Правилника за прилагане на закона в Софийския университет. Това 

ми дава основание убедено да препоръчам на Научното жури да присъди на 

Екатерина Венциславова Стоянова научната и образователна степен "доктор". 
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