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    На основание  протокол  № 17/29.07.2021г от Заседание на Научния съвет 

към СБАЛХЗ –ЕАД и съответната заповед на Изпълнителния директор № 3-

112/03.08.2021г  за назначението ми за  член на Научно жури ми бяха 

предоставени пълен комплект документи и дисертационния труд по процедура 

за придобиване на ОНС „доктор“ в област на висше образование: 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление: 7.1. Медицина и 

специалност „Хематология и преливане на кръв“, шифър  03.01.39 

 

Общо представяне на процедурата  

Представен е необходимият комплект материали с решението за отчисляване с 

право на защита на заседание на разширен научен колегиум на клиниката по 

Хематология към СБАЛХЗ -ЕАД. Етапите на докторантурата са спазени в 



 

регламентирания срок, няма промяна на първоначалната тема и научния 

ръководител.  

Приемам процедурата и цялата документация, като отговарящи на чл.4, ал 2 

и 3 от Закона за развитие на  академичния състав в Република България и чл 4,ал 

3,4,5 и 6 от Правилника за условията и процедурите за придобиване на 

образователни ОНС „ Доктор” в СБАЛХБЗ –ЕАД София 

Кратки биографични данни за докторанта 

Д-р Иван Димитров Тонев е роден на 21.02.1975г. , София. Завършва висшето си 

образование в МУ –София през 2001г. Започва работа като медицински сътрудник във 

фирма “Шеринг – Плау” От 2004 г неговата професионална и академична кариера е в 

СБАЛХЗ. Първоначално е научен сътрудник ІІІ ст. в Лаборатория по клетъчна и генна 

терапия, а по-късно и досега е асистент в отделението за подготовка и съхранение на 

стволови хемопоетични клетки. Д-р Тонев има 2 специалности - по вътрешни болести 

(2012г) и клинична хематология (2017г). Още от 2007 се ориентира към овладяване на 

теоретичните познания и клиничното приложение на стволовоклетъчната 

трансплантация. Специализира във водещите трансплантационни центрове в Йеруслим 

Болница „Хадаса”, Иматикс – Тюбинген, Германия, има 3 тематични курса в СБАЛХЗ и 3 

практически обучения за работа с клетъчните сепаратори Fresenius AsTec (2004), Fresenius 

Com Tec (2010), Cobe Spectra (2011), Spectra Optia(2012), UVAR(2014), Cellex (2015), 

Macogenix (2016) за терапевтична фотофереза и с магнитен клетъчен сепаратор в MACS 

Academy at Miltenyi Biotec, Бергиш – Гладбах, Германия (2021), както и курс за най-

съвременната терапевтична методология - Depletion of TCRα/β+ cells; Depletion of 

CD45RA+ cells; Depletion of CD3/CD19+ cells. Д-р Тонев владее писмено и говоримо 

английски и руски езици.  Член е на Българско медицинско сдружение по хематология и 

Европейска хематологична асоциация.  

 

Структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд съдържа 118 страници, 36 фигури и 51 таблици. Книгописът 

обхваща 161 литературни източника, от които 5 на кирилица и 156 на латиница, 

професионално и целенасочено подбрани. Всички задължителни раздели на научния 

труд са представени ясно, с научно издържан стил при приемливо съотношение между 

тях.  

 



 

Литературен обзор и актуалност на темата.  

   В съвремието стволовоклетъчната трансплантация (СКТ) е основният фактор за 

консолидиране на терапевтичния отговор и повишаване преживяемостта на 

пациентите с малигнени заболявания на кръвта и кръвотворните органи. 

Постигнатите резултати чрез нея превърнаха малигнените хемопатии в хронични 

контролируеми заболявания. При общоприети  и изчистени индикации основен дял за 

тези успехи са непрекъснатите усъвършенствания на методологията преди самата 

трансплантация – събиране, съхранение (криоконсервиране), размразяване и 

трансфузия на стволовоклетъчния субстрат  За криоконсервиране най-използваният 

криопротектор е 10% концентрация на диметилсулфоксид (ДМСО) с добре познати 

токсични ефекти върху хемопоетичните клетки  и пациентите. Точно върху този 

важен технологичен момент са съсредоточени редица проучвания в продължение на 

години, а дисертантът избира като цел на своето проучване.  В професионално 

написан литературен обзор са разгледани съвременните данни за механизмите на 

мембранните увреждани при замразяване, осмотичния стрес, съхранението на 

стволовите клетки с криопротектори, тяхното токсично въздействие, методите за  

неговото минимизиране и успешното възстановяване на хемопоезата след 

трансплантацията.  

Приемам литературния обзор за професионално  и аналитично представен с 

издържан научен стил, а  темата - за актуална, с практическа значимост и 

мотивираща идеята на дисертационния труд.  

Цел и задачи.  

Дисертационният труд има ясно изведена цел –разработване на метод за 

продължително ниско температурното съхранение на хемопоетични стволови клетки 

с 5% концентрация на диметилсулфоксид, проучване на клетъчната виталност и 

хематологично възстановяване. Подобна цел с технологичен акцент, вкл „ин витро“ 

постановки и фармако-икономичен анализ изисква особена прецизност във 

формулирането на поставените задачи. Тук дисертантът се е справил оптимално, 

макар че някои от поставените 12 задачи могат да се обединят. 

Приемам целта на дисертационния труд за издържано и точно формулирана, а 

поставените задачи за адекватни и конкретизирани за нейното изпълнение.  

Пациенти и методи.  

  Методологичната основа е най-важната част в научните разработки.  Д-р 

Тонев въвежда, анализира и апробира метод за криогенно съхраняване на 



 

хемопоетични стволови клетки при 159 пациенти, допълнително концентриране на 

левкоцитите при 403 пациенти, отстраняване на еритроцитите при 92 пациенти, 

отчитане на възстановяването при 41 пациенти с проведени 2 АСКТ в различен етап 

от време, както и при две групи от по 24 алогенни трансплантации, съответно - със 

и без замразяване с новия метод. Получените данни са обработени чрез подходящ 

богат набор от статистически методи, включени  в програмата SPSS 20. Авторското 

участие на д-р Тонев в методологията е резултат от работата му в отделението по 

подготовка и съхранение на ХСК от 2007г.   . 

  Приемам без забележки раздела „Пациенти и методи“. Изследваният 

контингент е достатъчен по брой, отделните етапи на методиката подробно 

представени, което отговаря на  изискванията за репрезентативност и 

възпроизводимост.  

Резултати.  

      Получените данни са представени в логична на  поставените задачи 

последователност в табличен и информативен графичен дизайн. Правят 

впечатление резултатите от експерименталните модели за установяване токсично 

въздействие на ДМСО, подбиране на екстрацелуларни криопротектори; изследване 

на протективното действие на ХЕС върху ХСК при осмотичен стрес, сравнение на 

методите за отчитане на клетъчна жизненост. Данните потвърждават, че 

токсичността на ДМСО нараства успоредно с продължителността на инкубация, а 

жизнеността на ХСК е в зависимост от температурата и времето на преливане на 

размразените клетки. При възприетия метод на замразяване и съхранение 

виталността на ХСК и хематологичното възстановяване са съпоставими с работа с 

10% ДМСО и съхранение в течен азот, но се демонстрира предимство във 

виталността - 88% срещу 94,5% за апробирания разтвор, във възстановяването на 

тромбоцитите след АСКТ средно 14 срещу 12 дни и на  неутрофилите 13 срещу 11 

дни. Важни са данните , че ефективното възстановяването на хемопоезата е без 

разлика при единична и повторна АСКТ. Предизвиква интерес установената липса 

на значима разлика в жизнеността на ХСТ определена чрез трипаново синъо и 

флоуцитометрия.  За получените резултати значение има допълнителния дизайн на 

методиката- намаляване обема на замразяваната клетъчна суспенсия чрез 

повишаване на левкокрита (особено при миеломно болни), стремежът за 

максимално отделяне на еритроцитите и богатата на тромбоцити плазма. Посочени 

са данни, че възприетата методика за криоконсервирането осигурява ХСК с висока 



 

жизненост за продължителен период от време, както при автоложна, така и при 

алогенна трансплантация.  

Приемам изцяло раздел „Резултати“ с подробно тествани показатели за 

ефикастност, ефективност и безопастност във всички етапи на апробираната 

методика . 

Обсъждане 

 При подобна разработка с въвеждане на нова методика за съхранение ии 

замразяване на ХСК, дискусията е  истинско предизвикателство. Тук д-р Тонев 

демонстрира съчетанието от професионалния опит на дългогодишен кадър в 

областта на трансплантологията с добрата теоретична информираност  и стремежът 

към нововъдения в изключително важна област - подготовка, съхраняване и 

преливане на ХСК. В обсъждането дисертантът е направил научно-издържана 

интерпретация на собствените резултати през призмата на съвременните познания 

и възможности на трансплантационните методи. Представени са патогенетичните 

механизми на най-честите увреди при манипулиране с периферни стволови клетки, 

а получените резултати са сравнени с достатъчни литературни данни от аналогични 

проучвания.    

Приемам раздел“Обсъжаден“като адекватен и научно-издържан завършек на 

дисертационния труд.  

Изводи Изводите отразяват получените резултати и дискусията по тях.  Като 

сериозна забележка е техният ненужно фрагментиран брой – 12. Тяхното 

обединение на обсъждането им в първичното звено и с помощта на научния 

ръководител е било задължително.  

Приноси. Авторската самооценка на приносите е недобре синтезирана - 

приносите звучат, а и някои дублират резултатите. Подобна научна разработка е с 

определено научно-приложен характер  с реални възможности за използване на 

методиката в клиничната практика. В подкрепа на горното е, че дисертационният 

труд  не е останал  в архивите - повечето отделения и сектори за  мобилизация и 

съхраняване на ХСК в страната  вече работят с тази методика. 

Лично участие на докторанта. Осъществяването на изследванията, оформянето на 

цялостния дизайн и статистическата обработка на данните от проучването е лична 

заслуга на докторанта.  

Автореферат Приемам предложения автореферат, като отговарящ на 

дисертационния труд с необходимата синтезирана информация.  



 

Публикации във връзка с дисертационния труд. Представени са съгласно 

изискванията 3 публикации и допълнително 5 участия в научни форуми. 

Критични бележки и препоръки. Те са изключително структурно–

технологични: точки 1.1, 1.2 и 2.8. от глава „Резултати“ представляват описание на 

метода, чието място е в преходния раздел. В т. 3.1. на същия раздел освен 

представените резултати има литературни данни и цитирания на аналогични 

проучвания, които трябва да бъдат в обсъждането. Налице е известен дефицит в 

обобщаване на задачите, изводите и синтезиране на приносите.   

Заключение  

Представеният дисертационен труд на д-р Иван Димитров Тонев е изпълнено  

професионално и научно издържано. Разработен е метод в експериментални и 

клинични реални условия за непрограмирано замразяване и съхранение на ХСК при -

80°C, който не само  намалява нежеланите реакции при преливане, постига оптимална 

клетъчна жизненост и хематологично възстановяване на трансплантираните 

пациенти, но и позволява дълготрайно съхранение на хемопоетични стволови клетки 

с разходно позитивен икономически ефект.  Дисертационният труд отговаря на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и  

правилника на СБАЛХЗ за неговото приложение. 

  На основание на гореизложеното давам своята положителна оценка за 

представения дисертационен труд и предлагам на уважаемото Научно жури да 

гласува положително за присъждане на образователната и научна степен “ Доктор” 

на д-р Иван Димитров Тонев . 

Изготвил становището…………........ 

Проф. д-р Стефан Емилов Горанов, дмн                                               

 

24.09.2021 г /Пловдив 

  


