
Становище за ОНС „Доктор” 

 

СТАНОВИЩЕ 

от Доц. Д-р Боряна Емануилова Аврамова, дм,  

от Катедрата по педиатрия на Медицински университет – София, 

външен член на Научното жури, определено със заповед 

№ З-112/03.08.2021 г. на изпълнителния директор на «СБАЛХЗ-ЕАД», 

за дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен «доктор» 

в област 7.»Здравеопазване и спорт» по професионално направление 7.1. Медицина и 

научна специалност «Хематология и преливане на кръв» 

 

на Д-р Иван Димитров Тонев 

Форма на докторантурата: самостоятелна подготовка 

Тема: Разработване на оптимален режим на съхранение на човешки хемопоетични 

стволови клетки при температура -80ºС» 

Научен ръководител: Проф. Д-р Милчо Станев Минчев, дм 

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Представеният комплект материали на хартиен/електронен носител е в 

съответствие с чл. 32, т.2 от Правилник за условията и процедурите за придобиване на 

образователни и научни степени и заемане на академични длъжности в СБАЛХЗ-ЕАД, 

София, и включва следните документи: 

– Молба до изпълнителния директор на СБАЛХЗ-ЕАД, София за разкриване на 

процедурата за защита; 

– Заповед за зачисляване – оригинал; 

– Протокол на НС за отчисляване с право на защита; 

– Протоколи за издържани изпити по индивидуалния учебен план; 

– Диплома за висше образование-копие; 

– Творческа автобиография; 

– Списък на публикациите с подпис на кандидата; 



– Автореферат (най-малко 5 екземпляра); 

– Публикации, свързани с дисертацията; 

– Дисертационен труд (подвързан, в 3 екземпляра); 

 

Д-р Иван Димитров Тонев е български гражданин, роден на 21.02.1975 г. Завършил е 

висшето си образование по медицина в Медицински университет – София през 2001 г. 

Има специалност по вътрешни болести от 2012 г. и по хематология от 2017 г. 

От 2001 г. до 2004 г. работи като медицински сътрудник във фирма “Шеринг – Плау”. 

От мес. март 2004 г. до мес. май 2008 г. е научен сътрудник  ІІІст  в кабинет с  

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

хемопоетични клетки в НЦХТ. От мес. май 2008 г. до мес. октомври 2016 г. е научен 

сътрудник ІІІст. (асистент) в Направление за подготовка и съхранение на стволови 

хемопоетични клетки на НСБАЛХЗ-ЕАД. От мес.октомври 2016 г. до мес. април 2017 г. е 

асистент в отделение за трансплантация на стволови хемопоетични клетки в НСБАЛХЗ-

ЕАД, а от мес. април 2017 до момента е лекар - специалист в същото отделение и 

хоноруван асистент.  

Д-р Иван Тонев има завършени множество курсове за квалификация в България и 

чужбина по дейности свързани с подготовката и реализирането на трансплантации на 

хемопоетични клетки. 

Кандидатът е отговорен, работлив и изпълнителен лекар, и работи добре в екип. 

Има практичен подход към работата и преподаването на студенти. 

Член е на БЛС, БМСХ и EHA.  

 Предственият дисертационен труд съдържа 118 страници, 36 фигури и 51 таблици. 

Цитирани са 161 литературни източника, от които 5 на кирилица и 156 на латиница. 

Включените в дисертацията изследвания и анализираните трансплантации на 

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

 Дисертационният труд е обсъден, одобрен и насочен за публична защита oт 

разширен научен колегиум на първичното звено на Клиниката по хематология, към 

СБАЛХЗ-ЕАД. 



2. Актуалност на тематиката 

Избраната научна тема е посветена на проучване и въвеждане на нов метод за 

криоконсервиране на хемопоетични стволови клетки преди трансплантацията, достатъчно 

ефективен и надежден, и с по – малко странични ефекти от традиционно прилаганите в 

повечето трансплантационни центрове в света. 

За криоконсервиране на хемопоетични стволови клетки най-често се използва 

криопротекторът диметилсулфоксид (ДМСО), който в повечето центрове се прилага в 10% 

крайна концентрация след смесването му с клетките. При тази концентрация ДМСО има 

различни токсични ефекти, както върху хемопоетичните клетки, така и върху пациентите - 

сърдечно – съдови, белодробни, мозъчни и други нежелани реакции. Поради тези 

токсични ефекти отдавна се проучват различни подходи за намаляване на количеството 

ДМСО, което се влива на пациентите. В някои центрове за целта се осъществява 

промиване на съхраняваните и размразени клетки преди тяхното преливане. Това, обаче, 

води до загуба на част от продукта, оскъпява обработката, повишава разходите за 

консумативи, допълнителна техника и персонал, и е свързано с риск от контаминация. 

Съществуват и данни, че при пациенти, трансплантирани с промити ХСК, 

хематологичното възстановяване е по бавно. 

 По тази причина целта на проучването на дисертанта е разработване на нов метод 

за намаляване на количеството на ДМСО, което получава пациента, без допълнителни 

манипулации след размразяването на клетките. Възможен подход за такъв ефект е 

понижаване на крайната концентрация в замразяваната суспензия чрез добавяне на 

екстрацелуларен криопротектор - хидроксиетил скорбяла (ХЕС) в концентрация 6%, чийто 

механизъм на действие се обуславя от високия й вискозитет. Самата тя, обаче, е чуждо за 

организма вещество, което увеличава риска от хеморагии, предизвиква преходни 

нарушения на бъбречната функция, особено при пациенти в септично състояние и може 

да предизвика анафилактоидни реакции. За да намалят и концентрацията на ХЕС в 

криопротектиращия разтвор изследователите добавят човешки серумен албумин (ЧСА), 

който също се отличава с висок вискозитет, като по този начин пациентите получават по-

малко количество ДМСО и ХЕС, и се намаляват сериозните нежелани реакции по време 

на преливане. Също така редуцират допълнително обема на замразяваната, съответно 

преливаната, клетъчна суспензия чрез максимално концентриране на левкоцитите преди 

смесването им с криопротективния разтвор и отстраняване на еритроцитите от 



клетъчната суспензия преди обработката за замразяване в случаите на по-високо 

еритроцитно съдържание в аферезния продукт. 

Представеният дисертационен труд е първи опит за такова проучване в България, с 

практическо значение за успешната криопрезервация на хемопоетични клетки с висока 

ефективност и минимални странични ефекти на използваните препарати върху клетките и 

пациентите, и има голям принос към българската медицинска литература и практика. 

 

3. Познаване на проблема 

 

Във всички раздели на дисертационния труд личат добро познаване на проблема, 

задълбочени познания върху съвременните постижения при криопрезервацията на 

клетъчни концентрати, както и на методите за осъществяване на такова проучване 

(събиране и статистическа обработка на материала), интерпретиране на резултати и 

формулиране на изводи. 

 

4. Методика на изследването 

Избраната методика на изследване позволява постигане на поставената цел и 

получаване на отговор на задачите, решавани в дисертационния труд. 

Статистическите методи за обработка на данните са много прецизно подбрани.  

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Литературният обзор заедно с въведението е изложен върху 15 стр. Той е 

подробен, оформен компетентно и базиран на цитирани 131 литературни източници. От 

тях 4 са от български автори и 127 от чуждестранни. Не е използвана достатъчно 

актуална литература, което е критична забележка към автора – само 9 публикации са от 

последните пет години и 13 от последните десет.  

В обзора подробно са представени съвременните принципи на трансплантация на 

хемопоетични клетки, вкл. видове, източници на клетки, техники за колекция, обработка и 

преработка, както и методите за дълготрайно съхраняване на различните клетъчни 

концентрати. Структурата на обзора корелира с поставените цел и задачи.  

Целта е точно формулирана.  



За осъществяването и са поставени 12 ясно формулирани задачи, като етапите в 

проучването следват  тяхното изпълнение. 

Дизайнът на проучването е подбран и съобразен с целите на разработката.   

Раздел „Материали и методи“ 

Материалът на проучването включва внушителен за единичен център брой 

трансплантати – 654 автоложни и 22 алогенни, което повишава значимостта на 

резултатите и дава възможност за прецизно провеждане на проучването. 

Методите на проучването са добре подбрани, но ненужно твърде подробно 

описани. Добре са описани статистическите методи за анализ, използвани в проучването.  

Получените след статистическия анализ на данните резултати са описани много 

подробно на 60 страници. Те са обособени в подраздели, които следват задачите на 

дисертационния труд, като след всяка част е направено обобщение на получените 

резултати. Онагледени са с много таблици, графики, фигури и снимки, което дава 

допълнителна яснота на описанието и потвърждава достоверността на материала.  

Обсъждането на резултатите е компетентно и задълбочено описано, но е твърде 

кратко, което намалява научната му значимост. Представено е само на 6 страници и 

включва в обобщен вид аналитична оценка на резултатите, съпоставени с данните от 

литературата.  

Изведени са 12 извода, брой, адекватен на общоприетите за такъв тип клинично 

проучване, които са в съответствие с получените резултати и отговарят на поставената 

цел и задачи.  

Приноси на дисертационния труд 

Като цяло дисертационният труд има значим принос в обогатяването на 

познанията ни за методите на криопрезервация на хемопоетични клетки. Проучен и добре 

описан е метод с висока ефективност и минимални странични ефекти на използваните 

препарати върху клетките и пациентите. Това е сериозен принос към българската 

медицинска литература и практика.  

За първи път в България е проучен метод за съхранение на хемопоетични клетки с  

криопротективен разтвор с увеличена клетъчна концентрация над 250х106/мл в 



замразяваната суспензия, който не повлиява неблагоприятно клетъчната жизненост и 

хематологичното възстановяване на пациентите след трансплантацията. Той също  

позволява намаляване на вливаното количество ДМСО и на нежеланите тежки 

постинфузионни реакции, и позволява дълготрайно съхранение на 

хемопоетичните стволови клетки.  

 Докторантът е посочил 6 приноса с оригинален характер и 3 с потвърдителен. 

Приемам всички посочени приноси и значимостта им за медицинската практика. 

Препоръчвам  на кандидата да продължи проучването на съвременните проблеми, 

свързани с дълготрайното съхраняване на клетъчни концентрати за трансплантация и 

възможностите за за запазване на виталността на клетките, и намаляване на 

токсичността на криопротекторите върху клетките и пациентите. Препоръчвам му да 

създаде алгоритъм, подходящ за българските условия, който би улеснил работата на 

всички хематолози и трансфузиолози, занимаващи се с клетъчна криопрезервация, 

стандартизиране на поведението им, и подобряване на резултатите от тази дейност.   

Резултатите от изследователската работа на д-р Тонев са отразени в 3 

публикации. Той представя и 5 съобщения, изнесени на научни форуми. В 2 от 

публикациите и във всички съобщения д-р Тонев е първи автор, доказателство, че 

дисертационният труд е негово лично дело. 

6. Авторефератът е представен според изискванията и отразява основните 

резултати, постигнати в дисертацията. 

7. Заключение 

В заключение, считам, че представеният дисертационен труд е актуален, съдържа 

научни и приложни резултати, които представляват оригинален принос за 

трансфузионната хематологията в България. По структура, съдържание и обем отговаря 

на критериите и правилника за условията и процедурите за придобиване на 

образователна и научна степен „Доктор“ в СБАЛХЗ-ЕАД.  

Дисертационният труд показва, че докторантът Иван Димитров Тонев притежава 

задълбочени теоретични знания и професионални умения по научна специалност 

Хематология и демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научно 

изследване. 



Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за 

проведеното изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, и 

автореферат, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор” на Д-р Иван Димитров Тонев в 

докторска програма по Хематология и преливане на кръв. 

 

16.09.2021 г.      Изготвил становището: 

      /Доц. Д-р Боряна Емануилова Аврамова/ 

  


