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РЕЦЕНЗИЯ 
във връзка с конкурс за професор по “биофизика”  (4.3. Биологически науки; биофизика), 

обявен от Софийски университет „Св. Климент Охридски” (ДВ бр. 33/26.04.2011) 
 

Рецензент: проф. д-р Върбан Стоянов Ганев, дбн, Медицински факултет, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

 
 
В обявения конкурс участва един кандидат – доцент Румяна Атанасова Бакалова–Желева, д-р, от 

катедра “Физика, биофизика и рентгенология”, Медицински факултет (МФ) на Софийски университет (СУ) 
„Св. Климент Охридски”. 

Доцент Румяна Бакалова-Желева е завършила Биологически факултет на  СУ „Св. Климент 
Охридски”  през 1986 г. (специалност „молекулярна и функционална биология”) и е започнала научната си 
кариера в Институт по физиология, БАН, на длъжност „биолог-специалист”. През 1990 г. е получила 
образователна и научна степен „доктор” (протокол № 5 от 26.04.1990 г. на ВАК). От същата година е асистент 
по биофизика към Катедрата по физика и биофизика на Медицински университет – София. През септември 
2009 г. след спечелен конкурс (протокол № 18 от 10.06.2009 г. на ВАК) е назначена за доцент по биофизика 
в МФ на СУ „Св. Климент Охридски”. През настоящата година доцент Румяна Бакалова–Желева представи 
и в момента е в процедура за защита на дисертация за придобиване на научната степен „доктор на 
науките”. 

Краткото представяне по-горе показва, че кандидатът напълно отговаря на общите условия за 
заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” и в частност на тези за академична 
длъжност „професор”,  обявени в Чл. 29  от Закона за развитие на академичния състав в Република 
България (ЗРАСРБ) и Чл. 114 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ в СУ „Св. Климент Охридски”. 

  
Учебно-преподавателска дейност 
 
Доцент Румяна Бакалова-Желева има солиден преподавателски стаж в областта на 

биофизиката. Повече от 10 години е водила практически упражнения и семинари за студенти по 
медицина, фармация и стоматология в Медицински университет – София (общ брой часове съгласно 
приложена справка - 3631 часа). От 2009 г. води лекционен курс по биофизика за студенти от 
специалностите „медицина” и „медицинска сестра” в МФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Общият брой 
академични часове по двете специалности годишно е съответно 30 и 15 часа, а преизчислен съгласно 
Правилник за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски” той е съответно 60 часа и 30 
часа. Приетите от Факултетния съвет и утвърдени от Декана на факултета лекционни курсове по 
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биофизика са подготвени изцяло от доцент Бакалова. Съдържанието им е модерно и дава отлична 
платформа за изграждане на предклинично мислене на студентите. 

Доцент Румяна Бакалова-Желева е автор на няколко учебни помагала за студенти: помощни 
материали към практикума и семинарните занятия по биофизика за студенти по медицина, фармация и 
биология - магистърски курс, озаглавени „Свободно-радикални процеси и антиоксидантна защита” и 
„Основи на молекулярния имиджинг” и на тестове по биофизика за студенти по медицина. Те се 
приемат добре от студентите и подпомагат в значителна степен компетентното им представяне на 
семестриален изпит. Доцент Румяна Бакалова-Желева е председател на изпитната комисия по 
дисциплината „биофизика” в МФ на СУ „Св. Климент Охридски”. 

Авторитетен атестат за качеството на преподаване на доцент Румяна Бакалова-Желева е 
включването й в практически упражнения и лекции по молекулна биофизика за студенти от 
специалността „молекулна биофизика” на Kinki University, Фукуока, Япония (общ брой практически 
упражнения 120 ч. и лекции 30 ч. през периода 2002-2003 г.). 

Доцент Румяна Бакалова-Желева е била научен консултант на трима дипломанти от магистърски 
програми на СУ „Св. Климент Охридски” и четирима докторанти. Всички консултирани от нея студенти и 
докторанти са защитили успешно работите си пред Държавна изпитна комисия и СНС по молекулярна 
биология, биофизика и биохимия към ВАК. Била е консултант на специализанти по линия на следдипломно 
обучение в системата на здравеопазване. Автор е на учебна програма по биофизика за придобиване на 
специалност „биофизика” в системата на здравеопазването. 

Доцент Румяна Бакалова-Желева владее отлично (говоримо и писмено) английски и руски език и 
добре (говоримо) японски език.  

 
Научноизследователска дейност  
 
Доцент Румяна Бакалова-Желева е представила за участие в конкурса 104 публикации, в които не 

са  включени публикациите в основата на дисертационните й трудове. Петдесет и пет от тях са публикувани 
в международни специализирани списания, почти всички от последните са с импакт фактор. В 
специализирани български списания са публикувани 15 работи. Освен това доцент Румяна Бакалова-
Желева участва в конкурса с четири патента (един български и три  японски). Доцент Румяна Бакалова-
Желева е участвала с 85 съобщения в научни конгреси, конференции и симпозиуми. Резюметата на осем от 
тях са публикувани в списания с импакт фактор. Публикациите на доцент Румяна Бакалова-Желева са на 
изключително високо ниво и предизвикват впечатляващ международен отзвук. Представените от нея 
работи по текущия конкурс са с общ импакт фактор 238.1 при обща стойност на показателя 360.8 за цялата 
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й научна кариера. В материалите по този конкурс е приложен и списък с над 600 от общо 1 167 цитирания, 
както и 45 коментари и отзиви.  

Горното представя доцент Румяна Бакалова-Желева като изключително успешен изследовател в 
областта на съвременната биофизика. Много важно според мен е да се отбележи, че тя има най-високи 
наукометрични показатели сред преподавателите в МФ на СУ „Св. Климент Охридски” и вероятно е сред 
най-солидните по тези показатели преподаватели в Университета.  

Веднага обаче следва да кажа, че ще се спра само на тези от работите, които не са участвали като 
публикации в предишните конкурси на доцент Румяна Бакалова-Желева. По моя преценка тези статии са 
осем от списъка представен от доцент Румяна Бакалова-Желева, като седем от тях са в списания с импакт 
фактор (общ  импакт фактор 21.39). Към тях според мен следва да се добавят и две статии, които са 
излезли от печат след внасяне на документите по конкурса. И двете статии са публикувани в списания с 
импакт фактор и допълват общия импакт фактор на статиите в този конкурс на 29.76. Всичко това не 
омаловажова, а само потвърждава общото впечатление за изключително плодотворна дейност на доцент 
Румяна Бакалова-Желева в много краткия  период от време, който е приложим за този конкурс – малко 
повече от две години. 

 
 Основните научни направления в работата на доцент Румяна Бакалова-Желева са в разнообразни 
области:  

• биофотоника и образна диагностика - флуоресцентна микроскопия, магнитно-резонансна 
томография, електронен парамагнитен резонанс, емисионно-позитронна томография, 
мултимодален образен анализ;  

• молекулни сонди за образна диагностика;  

• използване на флуоресцентния резонансен енергетичен пренос в предклиничната диагностика на 
маркерни белтъци, ДНК, РНК;  

• микроциркулация и нервна активност;  

• рецепторни взаимодействия;  

• биомембрани;  

• свободно-радикални процеси в патогенезата на заболявания;  

• крос-сигнализация на онкогени и онкопротеини.  
 
Приемам представената справка за научните приноси, формулирани от кандидатката. Приносите са 

ясно и коректно формулирани. Повечето от тях могат да се класифицират като нови знания или нови 
методологични подходи. В тази си рецензия, обаче приемам само тези от тях, които са постигнати въз 
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основа на работи, които не са участвали като публикации в предишни конкурси на доцент Румяна Бакалова-
Желева, а именно: 

 

• Предложена е оригинална хипотеза, обясняваща резистентността на раковите клетки на 
оксидативен стрес и индукция на апоптоза.  
(Статии 82 и 83) 

• При магнитно-резонансна томография на експериментални животни за първи път са използвани 
стабилни нитроксилни радикали за неинвазивно визуализиране на проникването на лекарствени 
средства през кръвно-мозъчната бариера и тяхната локализация в различни дялове на мозъка.  
(Статии № 78 и 79) 

• Проведено е систематично изследване на динамиката на електронния парамагнитен резонансен 
сигнал на няколко стабилни нитроксилни радикала и нитроксил-белязани нитрозоуреи. Разработена 
е оригинална методична постановка за проследяване динамиката на сигнала на нитроксилните 
радикали в кръвния ток на експериментални животни in vivo.  
(Статия № 80) 

• Разработен е оригинален метод за визуализиране на  редокс-статуса на тъкани в интактни животни 
с използване на нитроксилни радикали като редокссензори и МР-томография. Методът е приложен 
за МР-диагностика на тумори. За първи път в света е публикувано пряко доказателство, че 
туморните тъкани и „нормалните” тъкани на животните-тумороносители се характеризират с висок 
окислителен потенциал, докато тъканите на здрави животни се характеризират с висок редукционен 
потенциал.  
(Статии № 82 и 83) 

• С помощта на потенциал-зависими флуоресцентни маркери е показано, че биоорганичната обвивка 
на флуоресцентните наночастици повлиява митохондриалния потенциал на клетките и може да 
индуцира процеси на апоптоза и некроза.  
(Статия № 85) 

• Разработени са оригинални контрастни проби на базата на флуоресцентни наночастици. Пробите 
са приложени за визуализиране на кръвоносни съдове в мозъка с двуфотон-възбудена 
флуоресцентна микроскопия. Изследвана е ролята на биоорганичната обвивка на нанокристалите 
за тяхната колоидна стабилност, квантов добив и качество на флуоресцентните изображения.  
(Статия № 85) 

• Разработена е оригинална мултимодална контрастна проба на базата на квантови точки, 
конюгирани с хелатор за парамагнитни йони. Пробата се характеризира с висока колоидна 
стабилност във физиологични течности и висок квантов добив. Приложена е за визуализиране на 
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тумори в експериментални животни под анестезия с флуоресцентна визуализация и МР томография, 
като е установено, че могат да се визуализират тумори с малки размери.  
(Статия № 85) 

• Потвърдена е ролята на синтетазата на азотния оксид в опосредстване на връзката между 
нервната активност и церебралния кръвен ток в  условия на нормоксия и хипоксия. Предложена е 
оригинална хипотеза за ролята на супероксидния радикал и радикала на азотния оксид в този 
процес.  
(Статии № 81 и 84) 

 
Доцент Румяна Бакалова-Желева има солиден опит в научноизследователски сътрудничества в 

многодисциплинарни колективи у нас и в чужбина. Била е ръководител на осем финансирани научни 
проекти. Пет от проектите са финансирани от български институции: Съвет за медицинска наука на 
Медицински университет – София (3 проекта), Национален фонд „Научни изследвания” (млади учени) 
(един) и фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” (един).  

Три от проектите са финансирани от чуждестранни институции: US Agency for International 
Development – Medical Service Corporation International; Ministry of Science, Labor and Technology (Japan) и 
President of NIRS (Japan).  

Освен това доцент Бакалова-Желева е участвала като член на колектива в пет други научни 
проекта. 

Доцент Румяна Бакалова-Желева членува в международни научни организации – International 
Society for Free Radical Research (1992-1996), International Society for Pathophysiology (1998-2000), 
Japanese Society for Molecular Imaging (от 2008 г. досега) и Българска липидна лига (1996-1998).  

Доцент Румяна Бакалова-Желева е член на селекционния комитет за JSPS проекти на 
Японската агенция за наука и технологии и на редакционните колегии на три международни научни 
списания - Open Chemical and Biomedical Method Journal, Current Neuropharmacology и Silence.  

Била е рецензент на над 70 ръкописа за статии в международни научни издания, както и на 
четири  предложения за финансиране на научни проекти от чуждестранни институции – University of 
Hong Kong, Singapore National Research Foundation, National Science and Research Council of Canada, 
Netherlands Organization for Scientific Research.   
 Спечелила е авторитетни стипендии и награди - двугодишна стипендия на Японската 
корпорация за наука и технологии (STA Fellowship ID-298071), JSPS Fellowship (Invitation Program – Long 
term, ID-L1505; Japan Science and Technology Corporation), JSPS Fellowship (Invitation Program – Short 
term, ID-S02304; Japan Science and Technology Corporation). През 2005 доцент Румяна Бакалова-Желева 
е отличена от Yamada Science Fondation като „Distinguished Researcher for East Europе” в областта на 
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“Key Natural Organic Molecules in Biological Systems”. Изключително престижна е и номинацията й за 
наградата на Invitrogen-Nature Biotechnology през 2006 г. за общия й принос в областа на молекулните 
проби за образна диагностика. 
 
Заключение 
 
 Цялостната учебно-преподавателска и изследователска дейност, както и тази част от тях която 
се отнася непосредствено за периода след последния конкурс на доцент Румяна Атанасова Бакалова–
Желева, я представя като изключително подготвен преподавател и изследовател с много висока 
международна професионална репутация. Създала е здрави и устойчиви сътрудничества със силни 
изследователски групи у нас и в чужбина, което формира прекрасни възможности за разширяването им 
в близко и по-далечно бъдеще, както и за авторитетно българско присъствие в областта на 
съвременната биофизика и фосфоресцентното визуализиране в частност. Несъмнено това съдържа и 
реални перспективи за практическото ориентиране на досегашните и очаквани нови постижения и 
внедряването им в теоретичната и практическата медицина. 
 
 Без колебание подкрепям кандидатурата на доцент Румяна Атанасова Бакалова–
Желева с положителен глас и убедено препоръчам на уважаемите членове на Научното жури 
да я изберат за професор по биофизика в МФ на СУ „Св. Климент Охридски” по обявения 
конкурс.  
  
 
 
13 септември 2011 г.              Рецензент: 
          
          проф. д-р Върбан Ганев, дбн 


