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 Представената дисертация за защита на образователната и научна степен 

„доктор” на тема: ”Механизми на действие на липолитични и протеолитични 

ензими върху субстрати, организирани в моделни наноразмерни структури” е в 

една актуална област на науката с важно значение за разбиране на процесите в сложно 

организираните живи системи – ензимната липолиза и протеолиза. Важни 

обстоятелства,  които  се нуждаят от изследване и анализ,  от една страна са 

едновременното действие на един или повече ензими върху смеси от различни 

субстрати,  което е характерно за живия свят. Специално внимание заслужава въпросът, 

променя ли се ензимната активност на липолитичните и протеолитичните ензими при 

съвместното им  действие върху сложните смеси от субстрати. 

От друга страна ензимната хидролиза е типична каталитична хетерогенна система, 

която е организирана и протича на биологичните гранични повърхности. Механизмът 

на хидролиза зависи от начина на организация на субстратите на граничната 

повърхност, което е от особено важно значение за медицината, фармацията, 

биотехнологията. 

В тази връзка в настоящата дисертация са изследвани механизмите на два типа 

ензимно-каталитични системи: 1. Действие на липази и фосфолипази върху 

триглицериди и фосфолипиди и 2. Действие на протеолитични ензими върху протеини 

от растителен произход. 

Изборът на първата група моделни изследвания е свързан, както с изключителното 

фундаментално значение на липолизата и фосфолиполизата за живите системи, така и с 

многобройните приложения в медицината, фармацията, хранителната, козметичната 

индустрии и др. Изследвана е ефикасността на съвместното действие на ензими върху 

смеси от субстрати с различна повърхностна структура - монослоеве, бислойни 



везикули, наночастици и коацерватни комплекси с цел доближаване до организацията, 

характерна за живите системи. 

Втората група моделни изследвания са свързани, както с фундаменталния интерес 

към протеолизата, така и с нарастващия интерес към използването на растителните 

протеини в разнообразни области. 

Важно достойнство на дисертацията е, че комбинацията от избраните 

експериментални и теоретични подходи позволява да се направят интересни 

заключения и интерпретации по отношение липолитичната хидролиза, съществена за 

липидния метаболизъм  и за ензимната хидролизата на различно организирани 

субстрати. Показано е, че ефикасността на фосфолиполиза зависи от начина, по който 

субстратите са организирани в наноструктури на граничните повърхности. 

Трябва да  подчертая, че целите поставени в дисертацията  са от една страна 

актуални и важни за областта на ензимологията, а от друга – изискват от докторанта 

добро познаване на  литературата  и добри практически умения, тъй като изследванията 

поставят големи експериментални и теоретични затруднения. Докторантката се справи 

успешно с тези научни предизвикателства. Благодарение на своето трудолюбие и 

системна работа тя навлезе в научната тематика , усвои необходимите й знания и 

умения и резултатът е представения дисертационен труд в основата, на който са 5 

научни статии, публикувани в специализирани научни списания с импакт фактор (4 

публикации) и 1 в Сборник (с Издатели). До момента има забелязани 3 цитати, което 

показва важността и актуалността на получените научни резултати.  

В заключение, представеният дисертационен труд  характеризира докторантката 

Кристина Мирчева като изграден научен работник, способен да провежда 

самостоятелно научни изследвания. Имайки предвид значимостта на научните приноси 

в дисертационния труд, убедителното им представяне и личните ми впечатления за 

работата на докторантката, препоръчвам на членовете на научното жури да присъди 

образователната и научна степен “доктор“ на  Кристина Мирчева Мирчева. 
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