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I. Процедура по защитата 

Настоящата рецензия е изготвена в съответствие със Заповед № 3-112/03.08.2021г. на 

Изпълнителен директор на Специализирана болница за активно лечение на 

хематологичните заболявания (СБАЛХЗ-ЕАД) - гр. София и с решенията от 

заседанията на назначеното за целта научно жури. Дисертационният труд е обсъден и 

насочен за защита на заседание на Научния съвет към СБАЛХЗ-ЕАД - Протокол № 

17/29.07.2021г. 

II. Кратки биографични и професионални данни за автора на дисертацията 

Д-р Иван Димитров Тонев е роден на 21.02.1975 в гр. София. През 2001 г. завършва 

медицина в МУ - София. От 2001 г. до 2004 г. е медицински сътрудник във фирма 

„Шеринг Плау". За времето от 2004 г. до 2008 г. е научен сътрудник III ст. в Кабинет с 

лаборатория по клетъчна и генна терапия и Сектор за подготовка и съхранение на 

хемопоетични стволови клетки на Национален център по хематология и 

трансфузиология. За периода от 2008 г. до 2016 г. е асистент в Направление за 

подготовка и съхранение на хемопоетични стволови клетки на НСБАЛХЗ-ЕАД. През 

2012 г. придобива специалност „Вътрешни болести" в МУ - София. За периода от 2016 

г. до 2017 г. е асистент в Отделение за трансплантация на хемопоетични стволови 

клетки, НСБАЛХЗ-ЕАД. През 2017 г. придобива специалност „Клинична хематология" 

в МУ- София. От април 2017 г. и до момента е лекар-специалист в Отделение за 
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трансплантация на хемопоетични стволови клетки, НСБАЛХЗ-ЕАД и хоноруван 

асистент. Има проведени редица допълнителни специализирани курсове за 

квалификация относно вземане, обработка и съхраняване на тъкани и клетки, работа с 

клетъчни сепаратори, терапевтична фотофереза и други. 

Владее руски и английски езици и начално ниво на немски език. 

Притежава добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, 

добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, 

коректни взаимоотношения с колектива. 

Членува в Български лекарски съюз, Българско медицинско сдружение по хематология 

и Европейската хематологична асоциация. 

III. Публикации и научна дейност 

В дисертационния труд на д-р Тонев са включени резултатите от 3 научни публикации 

и 5 участия в конгреси и научни срещи. Той е първи автор на седем от научните 

съобщения, което определя неговата водеща роля при провеждане на изследванията и 

обработката на научните резултати. Повечето публикации са от 2019 г. и 2020 г. и 

отразяват актуалността на тематиката. 

IV. Обща характеристика на проблематиката 

Трансплантацията на криоконсервирани хемопоетични стволови клетки (ТКХСК) 

остава един от най-ефективните методи за корекция на костномозъчна недостатъчност 

с различна етиология. Заедно с това, натрупаният с десетилетия опит от многобройни 

експериментални и клинични изследвания ТКХСК разкри голям кръг от проблеми, 

решението на които изисква задълбочена научна разработка. 

Разглежданият дисертационен труд е насочен към анализиране на 

нискотемпературното съхранение на човешки хемопоетични стволови клетки с по-

ниска крайна концентрация на диметилсулфоксид (ДМСО), посредством добавяне на 

високомолекулни екстрацелуларни криопротектори към криопротективния разтвор. 

Това е ключова дейност, която гарантира безопасността на пациентите и адекватното 

им хематологичното възстановяване след трансплантация. 

Криопротекторите защитават клетките и техните мембрани от увреждания в процеса на 

замразяване. Действието им се изразява основно в това, че формират водородни връзки 

с течната фаза на клетката и ги предпазва от дехидратация. Понижават и скоростта на 

образуване на ледени кристали, които механично увреждат клетките. 
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Основни изисквания за криопротекторите са да съхраняват клетките в жизнеспособно 

състояние, да обезпечават криозащитно действие при минимални концентрации, да не 

са токсични за клетките и за организма и да се разтворими във вода. Трябва да се 

отбележи, че към този момент не съществуват универсални принципи за подбор и 

синтез на криопротектори. Избора на криопротектор се осъществява емпирически и 

индивидуално за всяка клетъчна фракция. 

Въпреки, че имат защитно действие, много от криопротекторите имат неблагоприятни 

ефекти за клетките. Най-често за криоконсервиране на хемопоетични стволови клетки 

(ХСК) се използва криопротектора ДМСО. За успешното криоконсервиране се изисква 

намирането на оптимална концентрация на този криопротектор, защото от нея зависи 

действието му на процеса на кристализация. В повечето трансплантационни центрове 

се прилага крайна стандартна концентрация от 10% на ДМСО. При тази концентрация 

се наблюдават различни токсични ефекти върху хемопоетичните клетки и сърдечно-

съдови, белодробни, мозъчни и други нежелани реакции. Поради тези странични 

реакции е изключително важно въвеждането на метод, който да съдържа основните 

методични принципи, а също и принципните технологични и организационни 

изисквания за провеждане на криоконсервиране на ХСК, съблюдаването на които ще 

обезпечи висока степен на клетъчна жизненост и хематологично възстановяване на 

пациентите. 

Като имам предвид всичко това, смятам изборът на темата за правилен, а 

дисертационната разработка като необходима за здравеопазването в България. 

V. Структура и оформяне на дисертационния труд 

Представеният за рецензия труд е структуриран съгласно възприетите у нас стандарти 

на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор". 

Дисертационният труд е написан на 118 стандартни страници и включва: заглавна 

страница (1 стр.), съдържание (5 стр.), съкращения и основни понятия (1стр.), 

въведение (1 стр.), литературен обзор (14 стр.), цел и задачи (2 стр.), материали и 

методи (11 стр.), резултати (61 стр.), обсъждане (6 стр.), изводи (2 стр.), приноси (2 

стр.), публикации и участие в конгреси и срещи (2 стр.), благодарности (1 стр.), 

книгопис (9 стр.). 

Дисертационният труд е онагледен с 36 фигури и 51 таблици. Данните от проведеното 

проучване са систематизирани по подходящ начин, а най-показателните стойности са 
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акцентирани. Графичното оформление максимално улеснява възприемането на 

констатациите и изводите в текста. Оценката на дисертационния труд по критерий 

структуриране и оформление според мен е възможно най високата. 

Библиографският списък съдържа общо 161 литературни източника, от които 5 на 

кирилица и 156 на латиница. Всички цитирани заглавия имат непосредствено 

отношение към проучвания проблем. Изследванията и анализираните трансплантации 

на хемопоетични стволови клетки са извършени в СБАЛХЗ-ЕАД, гр. София. 

VI. Литературен обзор 

Литературният обзор впечатлява с многостранността и задълбочеността на 

съдържателния анализ на достъпната литература. Цитираните литературни източници 

отразяват правилно проблема и са достатъчни. Изложението се характеризира с 

логическа последователност, стегнатост и достатъчна конкретност при представянето 

на публикувания чужд и български опит по проблемите на оптималните режими на 

съхранение на хемопоетични стволови клетки. 

Д-р Тонев представя в обобщен вид трансплантацията на ХСК като утвърден метод за 

лечение на доброкачествени и злокачествени хематологични заболявания. Представени 

са източниците и получаването на ХСК - донорство на костен мозък, стволови клетки 

от периферна кръв и на стволови клетки от плацентарна кръв. Изложението се 

характеризира с достатъчна конкретност относно желаната доза ХСК за успешно 

прихващане на присадката. 

Откроени са основните механизми на увреждане на клетките при замразяване -

директно от образувалите се вътреклетъчни ледени кристали и вторично, причинено от 

нарастването на концентрацията на разтворените вещества в екстрацелуларната среда, 

водеща до клетъчна дехидратация. Направен е анализ на увреждането на клетките при 

бързо замразяване (хомогенна кристализация) и на основните фактори, увреждащи 

клетката при бавно замразяване - осмотичен стрес и дехидратация и промяна на 

мембранната структура и функционалност. 

В литературния обзор са обобщени двете основни групи криопротектори — 

вътреклетъчни и извънклетъчни. Описани са страничните ефекти при използване на 

ДМСО като предпочитан вътреклетъчен криопротектор на хемопоетични стволови 

клетки: токсични ефекти върху клетките; токсични ефекти върху пациентите -
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дискомфорт, обща токсичност, странични сърдечно-съдови ефекти, нежелани ефекти 

върху дихателната система, невротоксичност и случаи на хемолиза. Представени са 

подходите за намаляване на токсичното въздействие на ДМСО върху пациентите и 

хемопоетичните стволови клетки - промиване на клетките преди инфузия и намаляване 

на крайната концентрация на ДМСО в криопротективния разтвор. Изтъкнати са и 

страничните ефекти на хидроксиетилскорбялата (ХЕС) като извънклетъчен 

криопротектор - промяна на вискозитета на кръвта и на способността и за кислороден 

транспорт. 

В литературния обзор е направен критичен анализ на литературата по проблемния кръг, 

който позволява на д-р Тонев да формулира научно-обоснованата цел на неговото 

проучване: „ Да се разработи метод за нискотемпературното съхранение на човешки 

хемопоетични стволови клетки с по-ниска (5%) крайна концентрация на 

диметилсулфоксид чрез добавяне към криопротективния разтвор на високомолекулни 

екстрацелуларни криопротектори. Да 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.". Целта е ясно формулирана и напълно съответства на съвременните научни 

търсения в това направление. 

Задачите са конкретни и реалистични. Те са добре дефинирани и адекватни за решаване на 

поставената цел, а именно: да се изследва токсичното въздействие на 5% ДМСО върху 

клетки в зависимост от времето и температурата на експозиция след смесване без 

замразяване; да се изследва токсичното въздействие на 5% ДМСО върху клетки в 

зависимост от времето и температурата на експозиция след смесване, замразяване и 

размразяване; да се изследва протективното действие на извънклетъчни 

криопротектори върху ХСК; да се подбере оптимален криопротективен разтвор с ниска 

концентрация на ДМСО в комбинация с екстрацелуларни криопротектори; да се 

сравнят резултатите от жизнеността на клетките след размразяване чрез методите с 

трипаново синьо и поточна цитометрия; да се изследва ин витро ефекта от увеличаване 

на клетъчната концентрация при замразяване с подбрания криопротективен разтвор; да 

се разработи метод за непрограмирано замразяване на ХСК при - 80°С с подбрания 

криопротективен разтвор и да се изследва ефекта от криогенното съхранение с този 

режим чрез анализ на нежеланите реакции по време на инфузия, клетъчната жизненост 

и прихващането на присадката чрез проследяване на хематологичното възстановяване 
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след трансплантация; да се изследват жизнеността на клетките и хематологичното 

възстановяване на пациентите при намаляване на обема на замразяваната суспензия, 

съответно вливаното при трансплантация количество ДМСО и свързаните с това 

нежелани реакции чрез отстраняване на богатата на тромбоцити плазма ; да се 

изследват клетъчната жизненост и хематологичното възстановяване на пациентите при 

замразяване на по-малък обем клетъчна суспензия след намаляване на еритроцитите от 

цитаферезния продукт; да се изследва ефекта от криогенното съхранение на клетки с 

подбрания оптимален режим след различен период от време; да се изследва ефекта от 

криогенното съхранение на клетки с подбрания оптимален режим при алогенни 

трансплантации; да се направи фармакоикономически анализ на подбрания метод за 

нискотемпературно съхранение. 

Методичният комплекс включва достатъчно разширен списък на източници за базова 

информация. Анализирани са резултатите от използването на подбрания режим на 

съхранение на -80°С при 159 пациента, както и от модификациите му - допълнително 

концентриране на левкоцитите при 403 пациента и отстраняване на еритроцитите при 

92 пациента. Изследван е ефекта от продължителността на съхранение чрез сравнение 

на виталност и хематологично възстановяване при 41 пациента, при които са проведени 

две трансплантации след различен период от време, като е изследвано и влиянието на 

продължителността на съхранение върху тези показатели. Статистическите методи са в 

най-съвременните варианти на медицинската статистика и са подходящо използвани при 

провеждане на серията от проучвания. 

VII. Основни резултати и приноси на дисертационния труд 

В изследването са включени 654 автоложни и 22 алогенни трансплантации. В хода на 

проучването са получени и успешно анализирани, систематизирани и онагледени голям 

брой резултати, подходящо илюстрирани с таблици и фигури. Те създават комплексна 

представа за обработката и замразяването на ХСК, получени от афереза и определяне 

на тяхната виталност. Токсичното въздействие на 5% ДМСО върху ХСК е изследвано 

при различни температури и за различен период от време след смесването им. 

Определено е и протективното действие на ХЕС върху ХСК при осмотичен стрес. 

Оригинален е разделът от дисертацията за разработване на комбиниран разтвор от 5% 

ДМСО и различни комбинации от извънклетъчни криопротектори за целите на 

трансплантацията. На базата на ин витро резултатите за токсичността на ДМСО, 

протективната роля на ХЕС и човешки серумен албумин (ЧСА) и сравнението на 
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различните криопротективни разтвори е разработен режим на нискотемпературно 

съхранение на ХСК при -80° С с криопротективен разтвор с крайни концентрации 5% 

ДМСО, 3,6% за ХЕС И 3% за ЧСА. Клетъчната виталност е определена чрез поточна 

цитометрия и тест с трипаново синьо. 

В дисертацията е извършен обширен анализ на автоложни и алогенни трансплантации с 

подбрания метод на нискотемпературно съхранение на ХСК при -80° С - нежелани 

реакции, клетъчна жизненост и хематологично възстановяване след трансплантация. 

Включени са 159 пациенти след автоложна трансплантация с клетки, съхранявани при -

80° С с криопротективен разтвор с крайни концентрации 5% ДМСО, 3,6% за ХЕС и 3% 

за ЧСА. По време на преливане са наблюдавани нежелани реакции при 10,69% от 

пациентите и са предимно леки, най-често преминават спонтанно след забавяне на 

скоростта на инфузия. Изследваната жизненост на ХСК преди трансплантация след 

съхранение на подбрания режим е средно 94,9%. Виталността на ХСК при този метод 

на непрогамирано замразяване с използвания криопротективен разтвор и съхранение на 

-80° С е със съпоставими стойности с тези клетки, замразени програмирано или 

непрограмирано и съхранявани в разтвор с 10% крайно концентрация на ДМСО в течен 

азот. Данните за хематологичното възстановяване на трансплантираните в СБАЛХЗ 

пациенти са съпоставими с данните за хематологичното възстановяване при пациенти, 

трансплантирани с клетки, замразени програмирано или непрограмирано и 

съхранявани в течен азот с крайна 10% концентрация на ДМСО. 

При 403 автоложни трансплантации, концентрирането на хемопоетичните клетки с 

гъстота в замразяваната суспензия над 250x109кл/мл след пълното отстраняване на 

богатата на тромбоцити плазма, не намалява жизнеността на съхраняваните по този 

начин ХСК и не забавя хематологичното възстановяване на пациентите. Разработеният 

метод за нискотемпературно съхранение на ХСК при висока гъстота (средно 

380х106/мл, максимално 597x106/мл) позволява преливане на по-малко количество 

ДМСО и съответно по-малко сериозни токсични ефекти върху пациентите, но постига 

клетъчна жизненост и хематологично възстановяване, съпоставими с тези, получени 

при криоконсервиране с по-ниски клетъчни концентрации. 

При проучени 92 автоложни трансплантации, предварителното отстраняване на 

еритроцитите от суспензията не намалява жизнеността и не забавя хематологичното 

възстановяване. Разработеният метод за отстраняване на еритроцитите от аферезния 

продукт, води до намаляване на замразения обем и количеството на вливания на 
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пациентите ДМСО със съпоставими резултати за жизненост на клетките и 

хематологично възстановяване на пациентите в сравнение с тези без отстраняване на 

еритроцити. 

В дисертацията е направен анализ и на влиянието на продължителността на съхранение 

с подбрания режим при -80° С върху жизнеността и хематологичното възстановяване. 

Включени са 41 пациенти, при които са проведени две автоложни трансплантации, 

извършени като тандем или с повторна трансплантация след по-дълъг от шест месеца 

период от време. При всички тези пациенти замразяването е извършено с подбрания 

метод с клетки с висока клетъчна концентрация, смесени с криопротективен разтвор с 

крайни концентрации 5% ДМСО, 3,6% за ХЕС и 3% за ЧСА. Продължителността на 

съхранение не повлиява ин витро и ин виво жизнеността на клетките и способността им 

да осигурят прихващане на присадката. При съхранение над 6,5 г. не се повлияват 

съществено виталността на клетките и хематологичното възстановяване на 

трансплантираните пациенти. 

Разгледани са и 24 пациенти, след алогенна трансплантация с подбрания 

криопротективен разтвор за ХСК и след пълно концентриране на клетките (2 пациенти 

с кондициониращ режим с редуцирана интензивност и 22 с миелоаблативно 

кондициониране на групата със замразени клетки). Данните показват, че режим на 

съхранение на максимално концентрирани ХСК при -80° С с криопротективен разтвор 

с крайни концентрации 5% ДМСО, 3,6% за ХЕС и 3% за ЧСА позволява извършването 

на алогенна трансплантация без забавяне на хематологичното възстановяване. 

В научната разработка изводите са дадени прегледно и всеки един от тях отразява най-

важната информация от дисертационния труд. Посочените приноси са важни и ги 

приемам. 

Авторефератът е оформен съгласно изискванията и правилно отразява най-важната 

информация от дисертационния труд. Структуриран е много добре и съдържа всички 

основни и задължителни за един дисертационен труд елементи: актуалност на 

избраната дисертационна тема, дефиниране на обект и предмет на изследването, 

изрежда основни цели, задачи, откроява получените резултати от направените 

проучвания, извежда приносни моменти, описва и обяснява избраната методология, 

прави аргументирани обобщения и научни изводи. 
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Оценка на дисертационния труд. Общата ми оценка за дисертационния труд е изцяло 

положителна, като основанията за това са: 

Избраната от д-р Тонев и неговият научен ръководител тема е изключително 

актуална, значима и дисертабилна. 

Точно и ясно са очертани обекта, предмета, целите и задачите на изследването. 

Правилно са подбрани изследователските методи. Очертани са рамките на темата и са 

формулирани работните хипотези. 

Изключително добре е развита теоретичната глава с пълно представяне на 

терминологичния инструментариум, който осигурява на д-р Тонев научно и еднозначно 

прилагане на понятията, правилно позициониране на тези, становища и изводи. 

Постигната е цялостност на труда на различни нива, компоненти и детайли. 

Направените за целите на изследването проучвания са с много добре разработена, 

обяснена и приложена методология, която предопределя достоверност на получените 

данни. 

Онагледяването на текста с фигури и диаграми допринася за по-доброто вникване в 

отделните компоненти на проведените проучвания. 

Авторът има богат личен опит в наблюдението и изучаването на изследвания обект 

и това придава допълнителна тежест на направените от него коментари, разсъждения и 

изразено лично отношение към установени факти и резултати. 

VIII. Заключение 

Информацията в дисертационния труд е конкретна и изчерпателна. Темата е много 

актуална за нашата страна, изследването е много добре организирано и изпълнено. Д-р 

Тонев е успял да разработи настоящата дисертация благодарение на добрата си 

литературна осведоменост по проблемите на замразяването и нискотемпературното 

съхранение на хемопоетични стволови клетки Използвания метод за непрограмирано 

замразяване и нискотемпературно съхранение при -80°С на хемопоетични стволови 

клетки с 5% ДМСО, 3,6% ХЕС и 3% ЧСА е бърз и технически лесно изпълним. 

Дисертационният труд показва, че д-р Тонев притежава задълбочени знания и 

професионални умения по научната специалност, като демонстрира качества и умения 

за самостоятелно провеждане и обсъждане на научно изследване. 
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Във връзка с гореизложеното давам своята положителна оценка и препоръчвам 

членовете на уважаемото Научно жури да присъдят на д-р Иван Димитров Тонев 

образователна и научна степен „Доктор", област на висшето образование: 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление: 7.1. Медицина, научна 

специалност: „Хематология и преливане на кръв". 

24.09.2021 г. проф. д-р Р.Попов, д.м. 
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