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1.Общо представяне на процедурата и докторанта 

 Представеният комплект документи по процедура за придобиване на 

образователно и научна степен „Доктор“ е в съответствие със Закон за 

развитие на академичния състав в Р.България, Правилника за неговото 

прилагане и Правилника за условията и процедурите за придобиване на 

образователни и научни степени и заемане на академични длъжности в 

СБАЛХЗ, София. 
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 Дисертационният труд е оформен на 118  стандартни страници и 

съответства на основните изисквания на Правилника за прилагане на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България. Трудът включва 

общоприетите раздели, разпределени както следва: въведение - 1 стр  

литературен обзор – 14 стр., цел и задачи –2 стр., материал и методи – 11 

стр., резултати - 61 стр., обсъждане - 6 стр., изводи -2 стр., приноси-2 стр., 

публикации и участия в конгреси – 2 стр., книгопис  - 9 стр. В началото са 

описани съдържанието и използваните съкращения – 7 стр.. Анализираните 

проблеми, както и собствените резултати са добре онагледени с 36 фигури 

и 51 таблици. Библиографията включва 161 печатни източника, от които 5 

на кирилица..  

 2. Кратки биографични данни за докторанта 

 Д-р Иван Тонев се дипломира в Медицински Университет София през 

2001 година като магистър по медицина. От 2001 до 2004 г. е медицински 

сътрудник във фирма  „Шеринг-Плау“. От 2004 до 2008 г. година е назначен 

като научен сътрудник III ст. в кабинет с лаборатория по клетъчна и генна 

терапия, от 2008 до 2016 - в Направление за подготовка и съхранение на 

хемопоетични стволови клетки, СБАЛХЗ. От 2017  до момента – лекар 

специалист в Отделение за трансплантация на хемопоетични стволови 

клетки, СБАЛХЗ и хоноруван асистент към МУ, София. 

 Д-р Тонев придобива 2012 г. специалност по вътрешни болести и  

специалност по клинична хематология-2017 година.  

 Д-р Тонев е зачислен като докторант на свободна форма на обучение, 

2019г. и отчислен с право на защита със Заповед  на Директора на СБАЛХЗ 

№ 3.93/30.06.2021. 

  Специализирал е   в редица водещи медицински центрове в чужбина 

и у нас, по проблеми, свързани с хематологичните заболявания и 

съвременни възможности за лечение – трансплантация на хемопоетични 

стволови клетки, между които: Йеруслим Болница „Хадаса, Отделение по 

костномозъчна трансплантация и ракова имунотерапия – 2007 г.; 

„Съвременни методи за обработка на стволови и лимфомононуклеарни 

клетки”– Иматикс – Тюбинген, Германия – 2007 г.; Курс за квалификация 

на лицата, които извършват взимане, експертиза, обработка, преработка, 

етикетиране и съхраняване на тъкани и клетки, по изпълнение на Наредба 

№7 от 05.03.2007г. – Агенция по трансплантация ;  Обучение от 

представител на Иматикс „Съвременни методи за обработка на стволови и 

лимфомононуклеарни клетки - обща процедура” 2008 година, София; Курс 
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на тема „12 златни правила за клинични проучвания, базирани на ICH GCP 

за изследователи и монитори” 2012, СБАЛХЗ; Курс на тема „Основни 

принципи на ДМП:Модул 1” и  „Процес на инспекция при ДМП: Модул 2”  

2012 г. СБАЛХЗ; Обучение за работа с клетъчни сепаратори Fresenius AsTec 

(2004), Fresenius Com Tec (2010), Cobe Spectra (2011), Spectra Optia.(2012), - 

дарителска и лечебна цита -, плазма -  и тромбафереза; Обучение за 

терапевтична фотофереза с апарати UVAR(2014), Cellex (2015), Macogenix 

(2016);  Обучение за работа с магнитен клетъчен сепаратор в MACS 

Academy at Miltenyi Biotec, Бергиш – Гладбах, Германия, 2021 (Depletion of 

TCRα/β+ cells; Depletion of CD45RA+ cells; Depletion of CD3/CD19+ cells ). 

 Член е на Български лекарски съюз, Българско медицинско сдружение 

по хематология, Европейска хематологична асоциация. 

  

3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените 

цели и задачи 

 Дисертационният труд е посветен на актуален научно-медицински 

проблем – Разработване на оптимален режим на съхранение на човешки 

хемопоетични стволови клетки (ХСК) при температура -80°С.  

 Трансплантацията на хемопоетични стволови клетки е утвърден метод 

за лечение на доброкачествени и злокачествени хематологични 

заболявания, който разширява показанията си и се прилага при все по-голям 

брой и все по-възрастни пациенти. Основен начин на съхранение на ХСК 

преди трансплантация е криоконсевирането, при който  най-често 

използваният криопротектор е диметилсулфоксид (ДМСО), прилаган  в 10%  

крайна концентрация. Основен проблем при преливането на замразени по 

този метод ХСК са тежките   нежелани реакции от страна на пациентите. 

Поради тези токсични ефекти се търсят различни подходи за намаляване 

количеството на ДМСО. Един от използваните прийоми  е премахване на 

ДМСО  чрез промиване на съхраняваните и размразени клетки,  което води 

до загубата им,  по-бавното хематологично възстановяване  и опасност от 

бактериално замърсяване.  

 Във връзка с така посочените проблеми, вниманието на дисертанта е 

насочено към разработване на нов метод за съхранение на ХСК при който 

криопротективният разтвор да е с по-ниска концентрация на  ДМСО; да се 

намали обема на вливаната суспензия, което получава пациента, при 

добавяне на екстрацелуларен  криопротектор хидроксиетил скорбяла (ХЕС) 

и човешки серумен албумин (ЧСА).  Имайки предвид гореизложеното, 
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поставената тема в дисертационния труд е актуална, със стойност в 

клиничната практика. 

 4. Познаване на проблема 

 Въведението на дисертационния труд накратко описва значимостта на 

разработвания проблем, във връзка с намаляване на токсичните ефекти на 

криопротектиращите вещества върху пациентите след съхранение на 

хемопоетични стволови клетки и подбиране на методи за оценяване на 

клетъчната жизненост. 

 Литературният обзор е съвременен по съдържание, написан 

компетентно и целенасочено към визирания проблем и е на базата на 161 

реферирани източника. Литературният обзор се спира на най-важните 

теоретични проблеми и публикуваните до сега резултати, директно 

свързани с целта и задачите, които дисертантът си поставя за разработване. 

Тематично са обособени следните основни части: 1.Източници и получаване 

на стволови  хемопоетични клетки. 2.Основни механизми на увреждане на 

клетките при замразяване. 3.Съхранение на хемопоетични стволови клетки 

с прибавяне на криопротектори. Анализът на литературните данни показва, 

че дисертантът познава състоянието на разработвания в дисертацията 

проблем, оценява творчески литературния материал  и накрая синтезира 

нерешените до сега проблеми. 

 5. Цел и задачи на дисертацията 

 Въз основа на критичен анализ и обобщение на литературните данни 

в края на обзора, логично са изведени целта и задачите на  настоящия труд, 

а именно да се разработи метод за нискотемпературно съхранение на  

човешки хемопоетични стволови клетки с по-ниска крайна концентрация на 

диметилсулфоксид  чрез добавяне към криопротективен разтвор на 

високомолекулярни екстрацелуларни криопротектори и се проучи 

клетъчната виталност и хематологичното възстановяване на пациентите 

след трансплантация с така съхранявани клетки, както и възможността за 

тяхното продължително съхранение при -80°С. 

 За постигане на така поставената цел са формулирани 12 задачи, 

свързани с изследване на токсичното въздействие на 5% ДМСО върху 

клетките, подбиране на оптимален криопротективен разтвор,  да се 

разработи метод на непрограмирано замразяване на ХСК при -80°С и се 

направи оценка на подготвените за трансплантация клетки. 

  



5 
 

 6. Методика на изследването 

 Материалът и методите са подбрани в съответствие с поставената цел 

и основни задачи на дисертационния труд. 

 За определяне виталност на ХСК са изследвани с трипаново синьо 

сателитни проби от замразени ХСК при 654 пациента с проведени 

автоложни и 22 пациента с проведени алогенни трансплантации. При 47 от 

тях е проведено едновременно изследване на жизненост с поточна 

цитометрия. При всички тези пациенти по време на преливане на клетките 

се записват в протокол нежеланите реакции, които по-късно са анализирани 

статистически. От епикризите на пациентите е получена информация за 

хематологичното възстановяване на пациентите, която също е анализирана 

статистически. 

 Избраните методики на изследване позволяват постигане на 

поставената цел и получаване на адекватен отговор на задачите, решавани в 

дисертационния труд. Приложените лабораторни методи са подробно 

описани и включват: 1. Методи за обработка на ХСК и определяне на 

клетъчна жизненост  2 Методи за изследване токсично въздействие на 

ДМСО, подбиране на екстрацелуларни протектори, сравнение на методи за 

отчитане на клетъчна жизненост  - експериментални модели  с клетки. 3. 

Методи за отчитане на клетъчна жизненост, нежелани реакции и 

хематологично възстановяване след трансплантация с подбрания метод за 

нискотемпературно съхранение на ХСК при -80°С -  анализ на автоложни и 

алогенни трансплантации. 4.статистически анализ – компютърна 

статистическа програма –  пакет SPSS 20. 

 7. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

 Проучени са възможностите на приложение на разработен оптимален 

режим на съхранение на ХСК при температура – 80°С. Резултатите са 

описани прецизно, в логична последователност и са добре онагледени с 36 

фигури и 51 таблици. 

 Важно условие при подготовка  на хемопоетични стволови клетки за 

трансплантация е запазване на тяхната виталност. При всички 

трансплантации със замразени хемопоетични стволови клетки (654 

автоложни и 22 алогенни ) , виталността  е тествана преди започване на 

кондициониране на пациентите, а при алогенни трансплантации с 

незамразени клетки, непосредствено преди преливането им прилагайки 

метод с трипаново синьо. 
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   Анализът на резултатите от съхранените  клетъчни суспензии в 5% 

разтвор на ДМСО при различни температури и различен период от време, 

показва тяхното токсично увреждане, което се засилва с нарастване на 

околната температура и времето на престой. При стайна температура 

жизнеността на клетките спада до 98% след 60 минути, при 37 градуса, 2 

часова инкубация води до оцеляване на клетките до 36%.  Непосредствено 

след размразяване, съхранените при -80°С  с ДМСО  хемопоетични стволови 

клетки, показват жизненост 96%. С увеличаване на времето и температурата 

на експозиция тя намалява. 

       Изследване жизнеността на клетките при подлагане на осмотичен 

стрес показва, че колкото е по-ниско осмотичното налягане на разтвора, в 

който се намират, толкова е по-ниска жизнеността им, като този ефект се 

засилва след по-продължителен период от време на инкубация. 

   Разгледани са възможностите за повишаване процента на жизненост 

на ХСК при прилагане на комбиниран разтвор на 5% ДМСО и различни 

комбинации от извънклетъчни криопротектори за целите на 

трансплантацията.      Подробно са описани възможностите за подобряване 

жизнеността на ХСК след прибавяне на хидроксиетил скорбяла (ХЕС)  в 

разтвора, при променящи се концентрации на NaCl. 

   Предложен е оптимален протокол за определяне на клетъчна 

жизненост с поточна цитометрия със 7-аминоактиномицин Д  (AAD-7),   и 

подробно е описан начина на приложението му. Направена е съпоставка на 

жизнеността на ХСК при 47 проби  едновременно с приложените методи на 

оцветяване с трипаново синьо и поточна цитометрия със 7-ААD на 

размразените клетки след съхранение при -80°С. Резултатите от 

проведените изследвания по двата метода дават идентични резултати при 

анализ на клетъчна жизненост. 

   Резултатите от проведените изследвания, относно отчитане влиянието 

на клетъчната концентрация върху жизнеността на ХЕС, определена чрез 

трипаново синьо и поточна цитометрия след съхранение при -80°С с 5% 

ДМСО, 3,6% ХЕС и 3% ЧСА, не показват статистически значима корелация. 

 Въз основа на цитираните по-горе изследвания и резултатите от тях 

дисертантът предлага режим на нискотемпературно съхранение на човешки 

хемопоетични стволови клетки при -80°С.  

   Имайки предвид предложения режим на  съхранение на ХЕС, 

дисертантът прави подробен анализ на проявените при пациентите 

нежелани реакции, клетъчната жизненост и възстановяване след 
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трансплантация.  При проследените 159 пациенти с автоложни 

трансплантации, проведени в СБАЛХЗ, наблюдаваните реакции са 

предимно леки, най-често преминават след забавяне скоростта на 

инфузията. Сравнявайки данните от хематологичното възстановяване на 

трансплантираните в СБАЛХЗ пациенти са със съпоставими стойности с 

тези от публикуваните до момента проучвания при пациенти, 

трансплантирани с клетки, замразени и съхранявани  в течен азот.  

   Получените резултати при проведените изследвания с концентриране 

на ХСК чрез пълно отстраняване на богатата на тромбоцити плазма, както и 

еритроцити в замразената суспензия над 250х10 6 кл/мл  показват, че не се 

намалява жизнеността на съхраняваните  клетки и не се забавя 

хематологичното възстановяване на пациентите след трансплантация. 

  Дисертантът си поставя цел в своята разработка да се отчете 

влиянието на продължителността на съхранение  на ХСК с подбрания 

режим при – 80°С върху жизнеността и хематологичното възстановяване. 

Анализите на резултатите показват, че продължителността на съхранение не 

повлиява ин витро и  ин виво жизнеността на клетките и способността им да 

осигуряват прихващане на присадката. Сравнението на хематологичното 

възстановяване на неотрофили и тромбоцити при проведените алогенни 

трансплантации  при 24 пациенти, трансплантирани със замразени и 

незамразени клетки няма статистически значима разлика. 

   В дискусията, получените резултати са анализирани  в светлината на 

данните от литературата, като докторантът показва отлични умения 

творчески да ги интерпретира и извежда изводи, които убедително 

аргументира. Въз основа на получените резултати от дисертационния труд 

и в светлината на данните от литературата и други сходни проучвания, е 

предложен оптимален режим на съхранение на човешки хемопоетични 

стволови клетки пи температура -80°С. 

 8. Изводи 

 На базата на собствената разработка д-р Тонев е формулирал 12 

изводи. Те са изчерпателни, добре формулирани и отразяват основните 

достойнства на дисертационния труд.  Задълбоченото познаване на 

проблематиката и аналитичното мислене позволяват на  докторанта да 

очертае  перспективни направления за нови проучвания в тази насока. 

 9. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 
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 Дисертационният труд показва, че докторант Иван Тонев притежава 

задълбочени теоретични знания по своята специалност и способности за 

провеждане на изследвания, резултатите от които представляват принос в 

медицинската наука и практика. 

 Приноси с потвърдителен характер - потвърдени са: 

 1.Токсичният  ефект на 5% ДМСО след смесването му с хемопоетични 

стволови клетки, който се засилва с увеличение на температурата и 

продължителността на експозиция. 

 2.Протективният ефект на хидроксиетилскорбялата за хемопоетични 

стволови клетки като екстрацелуларен криопротективен агент върху ХСК, 

подложени на осмотичен стрес.   

 3.Идентични резултати за виталност чрез използване на методите с 

поточна цитометрия и 7-AAD и трипаново синьо. 

  Приноси с оригинален характер: 

      1.Разработен е криопротективен разтвор  с крайна концентрация на 

криопротекторите в замразяваната клетъчна суспензия съответно 5% 

ДМСО, 3,6% ХЕС и 3% ЧСА. 

 2.Въведен е метод за непрограмирано замразяване и съхранение на 

ХСК при -80°С с посочения криопротективен разтвор, който води до 

намаляване на нежеланите реакции при преливане и постига клетъчна 

жизненост и хематологично възстановяване на трансплантираните 

пациенти, съпоставими с тези в литературата при утвърдените методи с по-

висока концентрация на ДМСО. 

 3.За първи път е използван метод за съхранение с подбрания 

криопротективен разтвор с увеличена клетъчна концентрация над 250х10 

6/мл в замразяваната суспензия, който не повлиява неблагоприятно 

клетъчната жизненост и хематологичното възстановяване на пациентите 

след трансплантация на ХСК, като позволява намаляване  на вливаното 

количество ДМСО и нежеланите тежки постинфузионни реакции. 

 4.Разаботен е метод за намаляване на обема на замразяваната, 

съответно вливаната след размразяване суспензия чрез отстраняване на 

еритроцитите преди замразяване. Това не повлиява клетъчната жизненост и 

хематологично възстановяване на трансплантираните пациенти. 

 5.Приложеният метод за съхранение на ХСК при -80°С, позволява 

дълготрайно –най-малко 6,5 години, съхранение на ХСК. 
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 6.Разработеният режим на съхранение при -80°С, позволява 

намаляване на разходите за съхранение на ХСК. 

 10. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

 Дисертантът е представил следните научни разработки във връзка с 

дисертационния труд: 

 Публикации: 3 броя, от които една на английски език в списание с 

импакт фактор-0.8,  Bulgarian Chemical Communications 2020 г.; останалите 

две в сп. Клинична и трансфузионна хематология, 2011 г. и Хематология, 

2019 г. В две научни публикации  д-р Тонев е първи автор. 

 Научни съобщения: 5 от които в страната на конгреси по хематология 

и химия.  Д-р Тонев е първи автор в 5 научни съобщения. 

 Резултатите от проведените изследвания, представени в 

дисертационния труд и публикувани в списания и изнесени на 

международни и български конгреси са лично дело на дисертанта. Така 

представената научна продукция съответства на изискванията на  

Правилник за условията и процедурите за придобиване на образователни и 

научни степени  и заемане на академични длъжности в СБАЛХЗ. 

 11. Автореферат 

 Авторефератът е оформен  съгласно изискванията  на 44 страници  и 

отразява основните раздели на собствените изследвания и тяхната 

интерпретация. Той е достатъчно информативен и може да се ползва като 

източник за запознаване с основните разработки и достойнства на 

дисертационния труд. В автореферата са включени следните раздели: 

въведение; цел и задачи; материал и методи; резултати, обсъждане; изводи; 

приноси; списък на публикации и участия в конгреси, свързани с темата на 

дисертационния труд. 

 12.Препоръки 

 Препоръчвам на докторанта да публикува резултати от настоящия 

дисертационен труд, представени на авторитетни научни форуми, в 

международни и български научни списания, с което да представи 

възможност на научната общност да се запознае с получените резултати. 

 13.Заключение 

 Дисертационният труд  на д-р Тонев, лично дело на докторанта,  

покрива изискванията на  Закона за развитие на академичния състав в 
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Република България и Правилника за получаване на образователна и научна 

степен „ДОКТОР“ като замисъл, изпълнение, клиническа и практическа 

значимост. Дисертационният труд показва, че докторантът притежава 

задълбочени теоретични знания и професионални умения по специалността, 

като демонстрира  качества и умения за самостоятелно     провеждане на 

научно изследване. Проблемът за разработка е актуален –Разработване на 

оптимален режим на съхранение на човешки хемопоетични стволови клетки 

при температура -80°С. Изпълнението на поставената цел и задачи е 

проведено със съвременни методи,  получените резултати водят до значими 

изводи и  приноси. Основни части от изследванията, представени в 

дисертационния труд са публикувани в периодичния медицински печат или 

изнесени на научни форуми у нас и в чужбина. Дисертационният труд се 

отличава с практическа насоченост и това увеличава неговата положителна 

оценка  

 Като имам предвид всички изброени достойнства на дисертационния 

труд – актуалността и иновативния характер на темата, добрата постановка 

на научното изследване, значимостта на резултатите в научен и научно-

приложен план, както и личните ми впечатления от дисертанта, давам 

своята положителна оценка и предлагам на научното жури да присъди на д-

р Иван Тонев образователната и научна степен  „ДОКТОР“ по научна 

специалност „Хематология и преливане на кръв“. 

 

 

  София                                                            Изготвил становище: 
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