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Представеният дисертационен труд за присъждане на образователната и научна 
степен „доктор“ на тема „Ин-витро изследвания на факторите, влияещи върху 
солюбилизацията на холестерол в храносмилателния тракт“ представлява комплексно 
научно изследване. С помощта на колоидно-химични и биофизични методи са получени 
нови резултати за влиянието на концентрацията на калциевите йони и десет различни 
сапонинови екстракта върху фазовото разпределение на холестерола и на продуктите на 
липолизната реакция в чревните флуиди.  

Получените резултати са обобщени в 3 научни публикации по дисертацията, 
като 2 са публикувани в списанието Food and Function с импакт-фактор 2.907, а трета е 
подготвена за изпращане в същото списание. Резултатите по дисертацията са 
представяни лично от докторантката на 6 международни и 3 български научни сесии и 
конференции.  

В дисертацията е установено, че солюбилизацията на холестерол, мастни 
киселини и ненаситени моноглицериди намалява с нарастване на концентрацията на 
калциеви йони в реакционната смес, симулираща условията в храносмилателния тракт. 
Потвърдено е, че основният механизъм, посредством който калциевите йони намаляват 
солюбилизацията на холестерол в смесените мицели на жлъчни киселини и реакционни 
продукти е чрез утаяване на реакционните продукти (мастни киселини и 
моноглицериди). Експериментално е установено, че активният компонент в Quillaja Dry 
екстракт, който предизвиква утаяване на холестерол не са сапонините, а 
високомолекулните полифеноли, съдържащи се в екстракта. Показано е, че 
солюбилизацията на наситените мастни киселини в смесените мицели намалява 
значително в присъствие на Quillaja Dry поради наличието на висока концентрация на 
калциеви йони в екстракта. Намерен 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. Експериментално е показано, 
че Sapindin измества холестерола от смесените мицели, което води до утаяването му. 
Постигнато е добро полуколичествено съвпадение между биодостъпността на 
холестерол, определена ин витро, и намалението на серумния холестерол, определено 
ин виво.  

За решаването на задачите поставени в дисертацията, Лилия Винарова усвои и 
проведе редица експерименти за изясняване на механизмите на наблюдаваните 



явления: (1) Участва активно в разработването на нова ин-витро методика за 
изследване на липолизата на триглицериди при условия близки до тези в 
храносмилателния тракт; (2) С помощта на газова хроматография определи 
концентрациите на мастни киселини, моноглицериди, диглицериди и холестерол в 
реакционната смес; (3) Посредством високоефективна течна хроматография определи 
концентрациите на разтворените жлъчни киселини, сапонини и полифеноли в 
реакционната смес; (4) С помощта на атомно-абсорбционна спектроскопия определи 
концентрацията на свободния калций в реакционната смес.   

Докторантката се справи отлично с всички експериментални задачи и с 
обработката на данните. Работата на г-жа Винарова се отличава със забележителна 
самостоятелност при провеждането на експериментите и задълбочено разбиране на 
изследваните явления. Получените резултати са надеждни и в повечето случаи г-жа 
Винарова имаше решаващо значение за разработване на експерименталните процедури.  

Лилия Винарова е водил практическите упражнения в курса по „Достъп и 
представяне на научна информация” за студентите от бакалавърската специалност 
„Компютърна химия“.      

В заключение, Лилия Винарова е добре подготвен млад специалист в областта 
на дисперсните системи, който се включва успешно в решаването на сложни научни 
задачи. Тя владее множество експериментални техники, които изискват висока 
квалификация. Без съмнение, г-жа Винарова има потенциал за развитие като високо 
квалифициран научен работник в областта на дисперсните системи.  
 

 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Въз основа на науко-метричните показатели, които изцяло съответстват на 
закона за развитие на академичния състав на Република България, както и на 
препоръчителните критерии на ФХФ-СУ, убедено препоръчвам на научното жури да 
присъди на Лилия Иванова Винарова образователната и научна степен „доктор“ по 
професионално направление 4.2 Химически науки. 
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