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РЕЦЕНЗИЯ 

 

От Акад. Иван Георгиев Иванов, дбн, ИМБ – БАН 

относно конкурса за “Доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологични науки; научна 

специалност „Молекулярна биология”, обявен за нуждите на  Факултета по фармация при  

МУ-Варна   

 

1. Обща част 

 

Конкурсът за “Доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологични науки; 

научна специалност „Молекулярна биология” е обявен за нуждите на Катедра 

„Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“ при Факултета по фармация на 

Медицинския университет „Проф. П. Стоянов“-Варна в Държавен вестник бр. 

4/15.01.2016 г. Единствен кандидат в конкурса е д-р Мария Атанасова Раданова, гл. 

асистент в същата катедра.  

Прегледът на документите показва, че процедурата по разкриване на 

конкурса е спазена.  

 

2. Кратки биографични данни 

 

Гл. ас. д-р Мария А. Раданова е родена на 14.05.1975 г. в гр. Русе. Тя е 

възпитаник на СУ „Св. Кл. Охридски“, откъдето през 1999 г. придобива ОКС 

магистър по специалността „Молекулярна биология“ със специализация 

„Клинична химия“, а впоследствие от МУ-Варна придобива и специалност 

„Биохимия“. След дипломирането си работи първоначално като биолог, асистент и 

ст. асистент в Русенския университет „А. Кънчев“ – филиал Силистра, а от 2006 г. 

се премества в Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“ при 

МУ-Варна, като последователно заема академичните длъжности асистент, ст. 

асистент и гл. асистент. През учебната 2011/2012 г. е била хоноруван преподавател 

в РУ „А. Кънчев“, а през 2007-2011 г. е докторант на самостоятелна подготовка в 

МУ-Варна, където през 2011 г. под научното ръководство на проф. Д. Иванова и 

проф. В. Икономов защитава дисертация за ОНС „Доктор” на тема „Проучване на 

молекулни ефекти от инхибирането на C1q при болни с лупусен нефрит”.  

По време на своето обучение М. Раданова е посещавала редица 

квалификационни методични курсове и лектории в страната и чужбина.  

 

3.Научни трудове 

 

3.1. Общ преглед на научните трудове 

Гл. ас. Мария Раданова участва в конкурса за „Доцент” с 28 научни труда, от 

които 9 са публикувани в списания с ИФ. В 17 от трудовете тя е първи автор. От 

представените трудове един е автореферат на нейната дисертация, 1 е монография 

посветена на молекулната етиология на лупус еритематозус, 1 е студия върху 

ролята на C1q компонента на комплемента за етиологията на същото заболяване и 

останалите са статии в периодични чуждестранни и национални научни списания. 

От представената справка за цитируемост се вижда, че трудовете на д-р Раданова са 

цитирани досега 102 пъти. Към документите е приложен и списък от 25 резюмета 
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на доклади и постери представени пред 14 национални и 11 международни научни 

форуми.  

Според приложената справка, общият ИФ от трудовете на М. Раданова е 

36.374, но моите изчисления показват, че той е 20.558 (по ИФ за 2014 г.). Разликата 

идва от добавения ИФ на 3 резюмета в сборници издадени от известни 

международни списания с висок ИФ. Добре е да се знае, че  резюметата не носят 

ИФ, както и това, че притурките и/или специализираните броеве към научните 

списания отразяващи определени научни събития не носят ИФ-ра на основното 

списание! В конкретния случай кандидатката не се нуждае от изкуствено 

завишаване на импакт фактора, тъй като той е значително по-висок от 

необходимия за заемане на академичната длъжност „Доцент”. 

При прегледа на трудовете забелязвам също, че д-р Раданова не е отделила 

публикациите свързани с нейната докторска дисертация, което се изисква от 

правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Съпоставяйки общия списък на 

публикациите с този в автореферата установявам, че 5 от трудовете на д-р Раданова 

(№ 14, 15, 18, 19 и 20) са части от нейната докторска дисертация. 

Приемам всички представени трудове като свързани с профила на конкурса, 

но съгласно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение, на 

рецензиране подлежат само тези, които са извън докторската дисертация. Не 

подлежат на рецензиране и резюметата на изнесените доклади и постери, както и 

публикуваната монография, но те ще бъдат взети под внимание при оформяне на 

крайната ми оценка. В рецензията си ще визирам трудовете с тяхната автентична 

номерация използвана от кандидатката в списъка на нейните публикации.  

 

3.2. Оценка на научните трудове   

 

Общо казано, трудовете на гл. ас. д-р М. Раданова са в областта на 

молекулярната биология, имунологията и генетика на човешката патология и са 

посветени на две групи заболявания: а) автоимунното заболяване лупус 

(eritematosus/nephritis) и б) затлъстяването и свързания с него метаболитен 

синдром. Преобладат трудовете от първата група, които са продължение на 

изследванията й започнати от времето на нейната докторантура, а втората група 

публикации са в областта на новата проблематика на групата в която работи 

понастоящем – нутригеномиката. 
 

3.2.1. Трудове върху етиологията на системния lupus eritematosus и неговата 

остра изява lupus nephritis. 

 

Към тази група се отнасят трудове № 14, 15, 18, 19 и 20, както и № 1-5, 8-11, 22 

и 23. Тъй като трудове от първата група са части от докторската дисертация на 

кандидатката, няма да бъдат рецензирани и рецензията ми ще обхване само трудовете от 

втората група. От тях трудове № 1-5 са публикувани в периодични списания на МУ-Варна, 

№ 8 и 9 са отразени в списанието на ПУ „П. Хилендарски” J. BioSci Biotechnol., № 10 – в 

списанието на ТУ-Ст. Загора Science & Technologies и № 11 - в международно списание 

Lupus (с ИФ 2.197).  

В своя дисертационен труд д-р Раданова изследва полиморфизма на гените 

кодиращи  основните полипептидни вериги на С1q компонента и открива нова мутация 

възпрепятстваща свързването на C1r и C1s с C1q, която води до C1q функционален 

дефицит. Тя намира също, че анти-C1q антитела към В-веригата на C1q имат инхибиращ 

ефект върху взаимодействията на C1q с негови прицелни молекули и достига до извода, че 
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хемът може да бъде ендогенен ефектор инхибиращ действието на C1q, както и модулатор 

на комплементната активация. Тези резултати са публикувани във водещи международни 

списания с висок ИФ и са добре приети/цитирани от научната общност. Това е 

стимулирало кандидатката да продължи изследванията си върху C1q компонента на 

комплемента и след защитата на нейната дисертация. В по-ново време тя изучава 

асоциацията на два еднонуклеотидни полиморфизма (rs172378 и rs292001) в некодиращи 

райони на C1qA гена за асоциация с лупусна нефропатия. Тъй като намира популационна, 

етническа и расова специфичност на асоциацията, тя смята, че фенотипната проява на 

генетичните вариации се повлияват от етноса/расата на пациентите (№ 5).  

Д-р Раданова изследва за първи път и полиморфизма в C1q генния клъстер при 

здрави индивиди от българската популация и установява, че по разпределение на SNPs в 

изследваните гени, с изключение на rs172378, българският генотип е по-близък до 

кавказкия. По отношение на rs172378 обаче ние сме по-близки до гръцко-кипърската 

кохорта (№ 9). В обстойно проучване включващо 38 български пациенти с lupus nephritis  

и 185 здрави контроли д-р Раданова прилага PCR в реално време за изследване на генните 

полиморфизми (SNPs) в C1q генния клъстер. Тя установява, че разпределението на SNPs в 

rs587585, rs292001, rs294179 and rs631090 SNPs в пациентската и контролната група е 

приблизително еднакво, макар че G алела в rs172378 е малко повече експресиран в 

пациентската група в сравнение с контролната (№ 11).   

 В свои предишни изследвания д-р Раданова описва анти-C1q антитела в кръвния 

серум на пациенти със системен лупус, разпознаващи неговия колагеноподобен домен. 

Сега тя открива и антитела насочени срещу глобуларния домен (№ 22), което й дава 

основание да допусне, че взаимодействието автоантитяло-антиген в конкретния случай 

може да отключи структурно-конформационни промени съпоставими с C1r-C1s 

активирането на комплемента, за което се знае, че води до силен инфламаторен отговор, 

апоптоза и некроза на засегнатите тъкани (№ 2, 4). Тя намира също така, че серумното 

съдържание на такива автоантитела строго корелира с протичането на lupus nephritis (№ 8) 

и прави опити да ги използва за диагностични и прогностични цели (№ 23). Макар и 

чувствителността на анализа при тях да е по-ниска в сравнение с анти-dsДНК антителата, 

те имат някои предимства при диагностицирането и клиничното проследяване на lupus 

nephritis (№ 10).   

 Статии № 1 и 3 имат обзорен характер и са посветени на характерните за 

системния лупус анти-dsДНК антитела (№ 1) и ролята на витамин D в патогенезата на 

заболяването (№ 3). 

 

3.2.2. Трудове върху метаболитните промени при затлъстяване и 

метаболитен синдром.  

 

На тази тема са посветени трудове № 6, 7, 12, 13 и 17. От тях № 6 е 

публикуван в Известия на СУБ-Варна, № 7 - в списанието на ПУ „П. Хилендарски” J. 

BioSci Biotechnol., № 12 в в списанието на ТУ-Ст. Загора Trakia J. Science, № 13 – в 

Biotechnol. Biotechnol. Eq. и № 17 – в списанието на МУ-Варна Scripta Scientifica Medica. 

Д-р Раданова забелязва, че ефекта на S-аденозилметионинът при фруктозо-

индуцирано затлъстяване не е добре изследван и си поставя за цел да провери 

възможностите за приложението му като средство за превенция от оксидативни 

увреждания във висцералната мастна тъкан. Нейните изследвания показват, че 

SAM понижава както теглото на ретроперитонеалната мастна тъкан, така и нивата 

на липидните пероксиди в нея, а в същото време повишава тъканните и серумни 

нивата на редуцирания глутатион (№ 6). Със същия мотив тя изследва и влиянието 

на алопуринола върху оксидативния стрес и съдържанието на свободни мастни 

киселини в черния дроб. Изследванията й сочат, че инхибирайки ксантин 
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оксидазата, алопуринолът предпазва мастната тъкан от активни кислородни 

метаболити, като по този начин потиска и възпалителните процеси в нея (№ 7).  

Д-р Раданова и нейни колеги от ФФ на МУ-Варна изучават молекулните 

механизми на действие на екстракти от добре известното лечебно растение 

Agrimonia eupatoria (камшик), използвано в народната медицина като 

противовъзпалително средство. За целта те изследват ефекта на водно-алкохолни 

екстракти върху нивата на проинфламаторни цитокини в експериментални 

животни (плъхове) подложени на обикновена и фруктозна диета, за която е 

известно, че провокира възпалителни процеси в черния дроб. Резултатът е 

интересен – добавката на екстракти от агримония понижава нивата на 

проинфламаторния IL6 в групата животни подложени на на фруктозна диета и 

стимулира продукцията му в контролната група. Така авторите стигат до извода, че 

билковите екстракти имат модулиращ ефект върху цитокиновата експресия и могат 

да бъдат използвани за превенция от възпалителни заболявания (№ 12). 

С цел да стандартизира  изследванията си върху възпалителните процеси 

свързани със затлъстяването, д-р Раданова разработва животински модел на 

метаболитния синдром състоящ се от контролна група плъхове оставени само на 

вода и „фруктозна група” подхранвана с фруктозен сироп в продължение на 12 дни.  

За отчитане на метаболитната абнормалност тя използва маркери като телесно и 

органно тегло, кръвно съдържание на глюкоза, общ холестерол, триглицериди и 

пикочна киселина. Като маркери за оксидативния стрес пък са използвани 

малондиалдехидът, общото съдържание на тиоли и С-реактивният протеин (№ 17).   

В търсенето на корелация генотип-фенотип кандидатката е провела и SNP 

генотипиране на 164 български доброволци по отношение на свързаните със 

затлъстяването гени FTO, ADIPOQ and ADIPOR2. Пряка връзка между SNP 

генотиповете и затлъстяването не е открита (№ 13).   
 

4. Професионален трудов стаж и педагогически опит 

Гл. ас. д-р Мария Раданова има 15 години трудов стаж по специалността и 

повече от 9 години стаж в областта на научно-изследователската и преподавателска 

дейност. От представената справка за учебна заетост се вижда, че тя е водила 

упражнения по дисциплините „Биохимия”, „Молекулярна биология”, „Клинична 

лаборатория”, „Клинична лаборатория и биохимия” и др. за студенти от различни 

специалности на МУ-Варна и на РУ „Ангел Кънчев”.  Средната й годишна 

натовареност е варирала между 238 и 389 часа.  

 

5. Научни проекти 

Гл. ас. д-р М. Раданова е участвала в разработването на 6 научно-

изследователски проекта с регионално и национално финансиране, на един от 

които е била ръководител.   

 

6. Експертна, административна и представителна дейност 

Д-р Раданова членува в СУБ-Варна, Секция „Биохимия, биофизика и 

молекулярна биология” при СУБ-София, Европейската организация по 

нутригеномика, Асоциацията на биохимичните катедри в България и др. Тя е член 

на Редакционните колегии на Am. J. Food Science and Health и на Bioscience & 

Bioengin., и е рецензирала статии за научните списания Dermatol. Clin. Res., Mol. 

Biosystems, Clin. Exp. Immunol., Annals Public Health and Res., Cell. Mol. Biol. и др.  

 




