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 Кристина Мирчева Мирчева е дипломиран магистър по 

Медицинска и фармакологична биофизикохимия,  СУ, Химически 

факултет от 2006 г. От 2008 е преподавател, а от 2009 е асистент  в 

катедра Физикохимия, СУ, Химически факултет. Зачислена е в 

задочна докторантура през 2007 г.   

Дисертационният й труд е написан на 138 страници и има 64 

фигури и 5 таблици. 

 

1. Дисертацията е посветенa на експерименталното изследване на 

действие на липолитични и протеолитични ензими върху субстрати, 

организирани в моделни наноразмерни структури, предимно на 

моно и мултислоеве на интерфейса вода/въздух. Наноразмерните 

структури от биомолекули са един ставнително нов обект във 

физикохимията на повърхностите, който се изследва у нас основно 

от проф. Иван Панайотов и неговата школа. Тази област е с висока 

степен на актуалност поради интердисциплинарния й характер и 

важните й приложения в биологията и медицината. 

  Цел на дисертацията е изследване на механизмите на 

съвместно действие на липолитични и протеолитични ензими върху 

различно организирани на интерфейса смеси от субстрати. 

Конкретните задачи на дисертацията са формулирани удачно и 

оригинално:  Проследяване на кинетиката на ензимна хидролиза   

чрез измерване на изменението на повърхностните параметри - 

повърхностна площ и повърхностно налягане на граничната 

повърхност вода-въздух и намиране на стойности за кинетичните 

константи на хидролизния процес от експерименталните резултати и 

с помощта на подходящ теоретичен модел, описващ механизма на 
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ензимно действие. Изследвани са липази, фосфолипази и 

протеолитични ензими, а субстрати са триглицериди, фосфолипиди 

и растителни протеини, организирани като монослоеве, везикули, 

нанокапсули и коацервати, като при последните три вида 

организация се наблюдава разгъване на интерфейса. Тези задачи 

много добре се вписват в общата постановка и очертават един кръг 

от нови въпроси, който напълно съответствува на избраната 

проблематика.  

 

2. Дисертантката работи върху този проблем от 2007 г. Тя 

задълбочено е навлязла в проблематиката и е добре запозната с 

литературното й състояние. Литературата обхваща 176 заглавия на 

основни монографии, оригинални статии и дисертации на латиница 

и кирилица. Последните цитирани работи са от 2008 г. 

Докторантката оценява творчески литературния материал, като 

умело разкрива нерешените въпроси за разгъването на 

наноструктурите и ензимната им атака, които прави обект на своите 

собствени изследвания. Литературният обзор е написан на 44 стр., 

т.е. обхваща 32% от обема на дисертационния труд.   

 

3. Избраната методика на изследване включва серия от утвърдени 

експериментални методики за получаване на монослоеве, везикули, 

нанокапсули и коацервати както и два класически метода за 

изследването им: изотерми повърхностно налягане-площ и 

повърхностен потенциал-площ. Методите са изложени с добро 

разбиране в глава III на дисертацията. Липсва едно описание на 

метода за определяне размерите на получените наноструктури, 

които са цитирани в текста. Експерименталната методика в 

съчетание с подходящо развити теоретични модели е в пълно 

съответствие с проблема и може да даде отговор на поставената цел 

и задачи на дисертационния труд на едно високо съвременно научно 

ниво.    

 

4. Приносите на дисертационния труд са изложени в Глава   IV.  

 

Теоретичният материал, върху който се основават приносите, 

обхваща: 

-  система от 7 кинетични уравнения, обобщаващи у-нията на 

Михаелис-Ментен за ензимна хидролиза на липиди при наличие на 

обемна и повърхностна фаза, които са решени при определени 

приемливи предположения за случаи един ензим/един субстрат, 
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смес от два ензима/един субстрат, един ензим/смес от два липида  и 

смес от два ензима/смес от два липида 

 

Експерименталният материал, върху който се основават 

приносите, обхваща: 

 

- кинетични зависимости на повърхностната или относителната 

площ от времето (9 семейства криви) и зависимости на 

повърхностния потенциал от времето (8 семейства криви)  в 

хода на изследваните ензимни реакции (някои от тях сравнени 

с теоретичното предсказание на развития кинетичен модел); 3 

семейства зависимости на повърхностната концентрация от 

времето и 2 такива на повърхностния потенциал от времето 

- статични  монослойни зависимости (2 семейства изотерми 

повърхностно налягане/мол.площ и 2 такива за повърхностен 

потенциал/ мол.площ); изчислени от тях средни молекулни 

площи и диполни моменти при различни липидни 

концентрации в смесените монослоеве  

- 1 таблица и 2 графики за изчислените глобални кинетични 

константи при различни концентрации и 2 таблици за 

глобалните  кинетични константи при различна геометрия на 

интерфейса  

 

 Целият този материал е получен напълно коректно.  Спазени 

са методичните изисквания при кинетични монослойни измервания. 

Обощението на модела на Михаелис-Ментен е проведено 

убедително. Графичните и таблични представяния са достатъчно 

нагледни.  Затова мога да оценя материала като напълно достоверен. 

 

5. Основните приноси на дисертационния труд са формулирани в 6 

основни извода. Формулировките са доста пространни, и биха могли 

да бъдат дадени по-концентрирано под формата на научни приноси. 

Независимо от това поддържам тези изводи и считам, че те могат да 

се характеризират като получаване и доказване на нови факти. 

   

6. Дисертационният труд е без съмнение лично дело на 

докторантката. Публикациите й по тази тема, 5 на брой, са в 

съавторство с научните й ръководители, както и с други съавтори от 

Франция. К. Мирчева е първи автор в 4 от всичките 5 работи и втори 

автор в една от тях.  
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7. Общо по темата на дисертацията са подготвени 5 статии, от които 

4 са отпечатани в най-авторитетни международни списания по 

колоидна химия и 1 е в трудове на конференция у нас. Сумарният 

импакт-фактор на 5-те излезли статии е 10.82, а индивидуалният е 

2.27. Работите на К. Мирчева са  известни на научната 

общественост. Те са докладвани на общо 6 конференции, от които 2 

международни, 2 национални и 2 студентски.  Цитирани са 2 пъти 

от чужди автори. 

 

8. Приносите имат главно фундаментален характер, но техните 

приложни аспекти в областта на медицината и индустрията 

(хранителна, козметична, фармацевтична) определено заслужават  

интерес.   

 

9. Авторефератът правилно отразява основните резултати на 

дисертационния труд. 

 

10. Особени критични бележки по дисертацията нямам. В текста 

биха могли да бъдат избегнати някои правописни грешки, 

лабораторен жаргон, и др.  

    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

  

 Представеният дисертационен труд характеризира 

докторантката Кристина Мирчева като изграден научен работник, 

способна да провежда самостоятелно научни изследвания в една 

нова, гранична област между физикохимията на повърхностите и 

биофизиката. 

 Имайки предвид оригиналността и значимостта на научните 

приноси, убедителното им представяне и международния им отзвук, 

препоръчвам на Почитаемия Факултетен съвет на ХФ при СУ “Св. 

Климент Охридски” да присъди на Кристина Мирчева Мирчева 

научно-образователната степен “Доктор”.  

 

02.06.2011 г. 

 

     РЕЦЕНЗЕНТ: 

 

 

         /акад. проф. дфн А. Г. Петров/ 

  


