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РЕЦЕНЗИЯ

върху материалите научните трудове, учебната и научно-преподавателската дейност и 
документите, отразяващи професионалното развитие и усъвършенстване на гл. ас. Янка 

Димитрова Карамалакова, дх, единствен участник в конкурс (обявен в ДВ брой 42 от 12 май 2020 
година) за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област на виеше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, 
по научната специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни 

вещества” за нуждите на катедра “Медицинска химия и Биохимия ”, Медицински факултет,
Тракийски университет, Стара Загора

от проф. Любомир Евстатиев Македонски, дхн,
Катедра Химия, Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна

Избран съм за член на Научното жури съгласно Заповед №1722 от 10.07.2020 година на 
Ректора на Тракийския университет, Стара Загора. На първото заседание на Научното жури, 
проведено на 14 юли 2020 година, съгласно чл. 5 (ал.12) от Правилника за развитие на 
академичния състав на Тракийския университет, Стара Загора съм избран за рецензент.

Обща характеристика на учебно-преподавателската, научноизследователската и 
научно-приложната дейност на кандидата

В обявения конкурс за академична длъжност „Доцент” за нуждите на катедра 
“Медицинска химия и Биохимия”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, 
участва само един кандидат -  гл. ас. Янка Димитрова Карамалакова, дх, която понастоящем 
работи в същата Катедра.

Единственият кандидат по конкурса гл. ас. Янка Димитрова Карамалакова е представил 
на хартиен носител и в електронна форма общо 56 документа, съответстващи на изискванията, 
включително: 13 административни документа и справки; 70 факсимилета на участия в научни 
прояви; 4 публикации за образователно научната степен „Доктор“ по научната специалност 
„Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества”, 21 публикации за 
участие в конкурса за „доцент“, сред които 10 публикации равностойни на монографичен труд, 
съгласно чл. 74 ал. 3 и 2 факсимилета на учебни помагала.

Представените материали и документираните научни постижения отговарят напълно на 
изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, минималните национални изисквания и Правилника за 
развитие на академичния състав на Тракийския университет, Стара Загора. Гл. ас Янка 
Карамалакова има необходимия общ трудов стаж (повече от 20 г.), стаж по специалността 
(повече от 10 г.) и научно-преподавателски стаж (повече от 10 г.) като редовен докторант в на 
катедра “Медицинска химия и Биохимия (2009 -  2014); асистент (2010 - 2016); главен асистент 
(от 2016 г.) в областта на конкурса. Развитието на гл. ас. Янка Карамалакова през последните 
няколко десетилетия като студент, редовен докторант, учител, преподавател в Тракийския 
университет, Стара Загора и учен е убедително и добре документирано.

Декларираните от кандидата точки по групи наукометрични показатели за академичната 
длъжност „доцент“ са както следва:
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Показател Минимални изисквания Точки на кандидата
А 50 50
В 100 158
Г 200 211
д 50 50

В група от показатели А е представен дисертационен труд за присъждане на 
образователна и научна степен „доктор“ на тема: „Комплексна оценка на антиоксидантните 
свойства на природни и синтетични антиоксиданти като потенциални протектори на 
противотуморни лекарства“ -  50 т. В НАЦИД няма въведени наукометрични показатели, затова 
приемам, че минималните изисквани брой точки (30 точки) се набавят от публикациите 
представени в група В, които надхвърлят значително необходимите за съответната група.

За конкурса гл. ас. Янка Карамалакова приложила общо 61 научни труда (от тях 4 са 
представени за придобиване на ОНС “доктор”), като всички са по тематиката на конкурса, не са 
представяни от нея в други конкурси, и се приемат за рецензиране. Разпределението по вид и 
квартили (Q) на тези публикации е както следва:

Вид на научния труд Група показатели В Група показатели Г

Q1 1 4
Q2 1 3
Q3 3 1
Q4 4 3

Публикации със SJR без IF 5
Публикации без IF и SJR 25

Биографични данни
Гл. ас. Янка Карамалакова е родена в Стара Загора. Висшето си образование завършва 

през 2001 година в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", специалност: Органична 
химия, степен "Магистър”; специалност: учител по Химия и опазване на околната среда; със 
специалност „Химия“. От 2001 до 2009 година е учител по Химия в ПГЕО, „Ромен Ролан“ -  Стара 
Загора. В същата година е зачислена за редовен докторант, като през 2014 година защитава 
дисертация за ОНС “Доктор”, на тема: „Комплексна оценка на антиоксидантните свойства на 
природни и синтетични антиоксиданти като потенциални протектори на противотуморни 
лекарства, “Медицински Факултет”, Тракийски Университет гр. Стара Загора, с научен 
ръководител проф. Веселина Гаджева.

От 2016 година до момента е главен асистент по Химия към Катедра „Мед. Химия и 
биохимия”, Медицински факултет на Тракийския университет. Член е на Факултетния съвет към 
Медицинския Факултет на Тракийския университет.

Учебно-преподавателска дейност
Преподавателският стаж гл. ас. Янка Карамалакова започва от 2010 година, като до 2016 

година е асистент, а от 2016 година е главен асистент в катедрата „Медицинска химия и 
биохимия".

Учебно-преподавателската дейност на гл. ас. Янка Карамалакова значително надвишава 
задължителната аудиторна заетост за Тракийския университет от 360 часа годишно, съгласно
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Справката за преподавателска дейност през последните 10 учебни години тя варира между 360 и 
436 учебни часа годишно, в зависимост от учебните планове на студентите.

Гл. ас. Янка Карамалакова провежда:

1. Практически упражнения на студентите от Гви курс, специалност „Медицина“, включително 
и англоезично обучение по задължителна дисциплина „Медицинска Химия“;

2. Практически упражнения на студентите от специалност „Медицина“, включително и 
англоезично обучение и англоезично обучение по избираема дисциплина „Физиологично- 
активни вещества свързани с атиоксидантната защитна система на организма“;

3. Практически упражнения на студентите от |-ви курс, специалност „Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия“ по задължителната учебната дисциплина „Биоорганична 
химия“

4. Практически упражнения на студентите от |-ви курс, специалност „Социални дейности“, 
ОКС Бакалавър, редовно обучение по задължителната учебна дисциплина по „Опазване 
на околната среда“

5. Провежда лекции по „Опазване на околната среда“ на студенти специалност „Социални 
дейности“, |-ви курс -  задочно обучение

6. Участва в провеждането на семестриални изпити по дисциплините „Химия“, „Биорганична 
химия“, „Физиологично активни вещества и влиянието им върху антиоксидативната 
защитна система на организма“ и „Опазване на околната среда“ на студентите от 
посочените специалности.

Гл. ас. Янка Карамалакова участва в разработването на две учебни програми по Химия 
за специалност „Медицина“ и избираема дисциплина „Физиологично-активни вещества свързани 
с атиоксидантната защитна система на организма“ и е съавтор на няколко учебни пособия:

У  Протоколна тетрадка за самостоятелна работа по Химия, за студенти,
специалност „Медицина“ на български език;

У  Протоколна тетрадка за самостоятелна работа по Химия, за студенти,
специалност „Медицина“ на английски език, ISBN 978 954 338 120 3;

У  Протоколна тетрадка за самостоятелна работа по Химия, за студенти,
специалност „Медицина“ на английски език, ISBN : 978 954 338 121 0;

Учебно -  административна дейност
Учебно -  административната дейност Гл. ас. Янка Карамалакова включва:

У  Участие в актуализиране на Учебна програма по „Химия“ за студенти специалност 
„Медицина“.

У  Участие в актуализиране на Учебна програма по „Химия“ за студенти специалност 
„Медицина“, обучение на английски език.

У  Участие в актуализиране на Учебна програма по „Физиологично активни вещества и 
влиянието им върху антиоксидантната защитна система на организма“ избираема 
дисциплина за студенти специалност „Медицина“.

У  Участие в актуализиране на Учебна програма по „Физиологично активни вещества и 
влиянието им върху антиоксидантната защитна система на организма" избираема 
дисциплина за студенти специалност „Медицина“, обучение на английски език.
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Квалификация и следдипломни курсове
След постъпване в Тракийския университет, Стара Загора гл. ас. Янка Карамалакова 

периодично повишава своята квалификация в следдипломни курсове:

Следдипломни специализации и курсове в чужбина
S  2009 - Тримесечен курс INMAS, Institute of Nuclear Medicine and Allied sciences, Delhi, 

India по проект (BiN- 7/08).
S  2009 - Indian Institute of Technology, Roorkee in the Department of Chemistry (Organic 

Synthesis Methodology, Medicinal and Radiopharmaceutical Probes Synthesis) по проект 
(BiN- 7/08).

S  2010 - Тримесечен курс INMAS -  Institute of nuclear medicine and allied sciences, Delhi, 
India в по проект (BiN- 7/08).

s  2014 -  Специализация по програма “Erasumus+” в Медицински Факултет, Тракийски 
Университет, гр. Одрин, Република Турция

s  2015 -  Тримесечен курс INMAS, -Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences, Delhi, 
India в по проект (EU FP7 Project PIRSES_GA 2012-31-316067).

S 2015 -  Специализация по програма '‘Erasumus+” в Медицински Факултет, „Намук 
Кемал“ , гр. Текерда, Република Турция

s  2016 -  Специализация по програма “Erasumus+” в Университета по Медицина и 
Фармация, гр Клуж -Напока, Румъния

S  2017 - Специализация по програма “Erasumus+” в Медицински Факултет, Тракийски 
Университет, гр. Одрин, Република Турция

Следдипломни специализации и курсове в България
s  Следдипломна специализация по Тазова и Течна хроматография”, Химически 

Факултет, Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, 2017 година; 
s  Семинар на тема: "Улеснете научната си дейност с бази данни ScienceDirect и Scopus. 

Качествена пълнотекстова и наукометрична информация от Elsevier” Медицински 
Факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора, 2013 година;

У  Лекционен курс на тема: “Подготовка на дисертационен труд на докторанта”, 2012 
година;

У  Лекционен курс на тема: “Полимерни биоматериали от възобновяеми източници Ц-р3 
част” в рамките на проекта по ОПРЧР "Развитие на човешките ресурси”, 2012 година; 

s  Лекционен курс на тема: “Полимерни биоматериали от възобновяеми източници |-0а 
част” в рамките на проекта по ОПРЧР “Развитие на човешките ресурси”, 2012 година; 

s  Лекционен курс на тема: “Молекулярна патология” в рамките на проекта по ОПРЧР 
“Развитие на човешките ресурси”, 2012 година; 

s  Лекционен курс на тема: “Биоорганична химия Ц-р3 част” в рамките на проекта по 
ОПРЧР “Развитие на човешките ресурси", 2012 година; 

s  Лекционен курс на тема: “Биоорганична химия |-ва част" в рамките на проекта по 
ОПРЧР “Развитие на човешките ресурси”, 2012 година;

S  Лекционен курс на тема: “Специализиран курс по английски за усвояване на 
професионалната терминология” в рамките на Нов Български Университет (Център 
Чужди Езици) към Медицински Факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора, 
2010 година.
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Научната работа

Научната работа на гл. ас. Янка Карамалакова е в областта на:

S  Изследване на антиоксидантната активност на синтетични и природни антиоксиданти 
и използването им като протектори в модели на експериментални животни

У  Ролята на синтетични и природни антиоксиданти при неутрализиране нивата на 
оксидативен стрес, редуциране на свободни радикали при спектрофотометрични 
анализи.

У  Gama-сцинтиграфско изследване проводимостта и активността на синтетични и 
природни антиоксиданти.

У  Gama-сцинтиграфия, биоразпределение и 24hrs- % - отлагане в различни органи и 
кръв.

s  Антиоксидантна защита при социално значими заболявания и тяхната терапия.
s  Доказване и характеризиране на стабилни радикалови структури в синтетични и 

природни антиоксиданти чрез Електрон парамагнитен резонанс (ЕПР) спектроскопия.
У  Прилагане на Електрон парамагнитен резонанс (ЕПР) спектроскопия за доказване на 

токсични кислородни видове (ROS): Юг", ЮН и Н2О2.
У  Изследване механизмите на оксидативния стрес в патогенезата, прогресията и 

терапията на злокачествени и други заболявания.
S  Определяне показатели на оксидативен стрес: нива на ROS/RNS, крайни продукти на 

окисление на липиди, протеини и нуклеинови киселини, и антиоксидантни ензими 
(SOD, CAT и GPx). Изучаване ролята на тези показатели за прогнозата на 
заболяването и за понижаване на страничните токсични ефекти от прилаганата 
терапия.

Наукометричните показатели
Наукометричните показатели на гл. ас. Янка Карамалакова отговарят на критериите на 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав Тракийския университет, 
Стара Загора. На конкурса за академичната длъжност „Доцент“ е представен списък от 61 
публикации за периода 2010 -  2020; 28 от научните списания имат импакт - фактор; 12 
публикации са на английски език, а 19 в български издания.

S  Автор и съавтор на 61 научни публикации
S  12 статии в международни списания реферирани и индексирани в WEB OF SCIENCE и 

SCOPUS с импакт фактор
S  5 статии в международни списания реферирани и индексирани в WEB OF SCIENCE и 

SCOPUS без импакт фактор
S  16 статии в български списания реферирани и индексирани в WEB OF SCIENCE и 

SCOPUS с импакт фактор
S  Статии в международни списания реферирани и индексирани в други бази данни
S  21 статии в български списания реферирани и индексирани в други бази данни

Преобладаващата част от тези научни публикации са в съавторство (54), като в 17 от тях гл. 
ас. Янка Карамалакова е първи автор, а в 16 -  втори автор. Гл. Янка Карамалакова има общ 
Импакт фактор от публикации: 18.889, импакт фактор от абстракти на научни форуми: 11.776 и 
общ Импакт ранк от публикации: 8.622.
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Отзвук чрез цитиране и други оценки
Публикациите на гл. ас. Янка Карамалакова са намерили отзвук в научната литература: 

върху представените 61 публикувани статии в списъка за „доцент“ са забелязани общо 90 цитата 
върху 35 от тези трудове, предимно в международни и чуждестранни издания. Според 
Академичната справка цитирания по Scopus са 72 и h index -  6 (по Scopus).

Участие в научни форуми
Гл. ас. Янка Карамалакова е представила списък на 70 участия с постери и доклади в 

международни конференции или форуми с международно участие в България, както следва: 
у  4-ри участия в конференции в чужбина с импакт фактор, (общ IF- 8.889) 
s  16 участия в конференции в чужбина без импакт фактор 
У  48 участия в национални и международни форуми в България 

Динамиката на тези научни комуникации е благоприятна: 42 от тях са през последните 5 години.

Участие в научни проекти
Гл. ас. Янка Карамалакова има принос при разработване и реализиране на научни проекти:
S  16 научни проекти финансирани от Тракийския Университет, Стара Загора, като на три 

от тях гл. ас. Янка Карамалакова е ръководител 
s  член на колектив в 4-™ международни проекти и 2-ва национални проекти

Основните приноси на гл. ас. Янка Карамалакова могат да бъдат обобщени в следните научни 
направления:

1. Антиоксидантен/прооксидантен ефект и радикал-улавящата способност на 
природни и синтетични антиоксиданти, изследвани чрез спектрофотометрични 
методи и ЕПР спектроскопия.

За пръв път е изследвано и доказано чрез директна ЕПР спектроскопия (без използване на 
спин уловител), като SQGD има висока антиоксидантна активност поради регистриране на 
стабилна о-семихинонова радикалова структура. Чрез спектрофотометрични и ЕПР методи 
се заключи че, български етерични масла (роза, лавандула, мента и др.), поради доказани 
антиоксидантни свойства, редуцират ниски дози gamma-облъчване (2.5-30Gy), и 
демонстрират статистически по-висока DPPH радикал-улавяща.

2. Разработване и адаптиране на ЕПР методи в лабораторията по“ Оксидативен 
стрес“.

Направена е оценка нивото на оксидативен стрес в тъкани изолирани от опитни животни 
след третиране с ксенобиотици при използване на спин улавящия агент PBN чрез измерване 
на ROS продукцията -  екс виво ЕПР метод. Изследвано е присъствието на парамагнитни 
йони на тежки метали в твърди материали чрез директна ЕПР спектроскопия. Определяне 
нивото на генерирания азотен оксид в клетъчни култури, тъканни и кръвни проби изолирани 
от опитни животни след лекарствена терапия чрез използване на спин улавящия агент 
Carboxy-PTIO -  екс виво ЕПР метод. Разработени и адаптирани са спектрофотометрични и 
ELISA методи за определяне на биомаркери на оксидативен стрес в протеин, ДНК, 
глутатион пероксидаза и анализ на общ антиоксидантен капацитет в тъкани и серум.
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3. Сцинтиграфско изследване на синтетични антиоксиданти като констрастни агенти 
и протектори, намаляващи ЕАТ тумурогенезата.

Направена е цялостна оценка на конюгирани синтетични антиоксиданти 99тТс- SLENU и 
99mTc- SLCNUgly като ефективни констрастни агенти. За пръв път е доказано, че 
синтетични антиоксиданти 99тТс- SLENU и 99mTc- SLCNUgly избирателно се натрупват и 
охарактеризират контура на тумора (ROI/ %регион на интерес) с честота > 96,7%. Доказано 
е, че кръвно-кинетичното разпределение на синтетични радиоконюгатите 99mTc-SLENU и 
99mTc-SLCNUgly показва биекспоненциално намаляване, и бързо редуциране

4. Изследване на антиоксидантната активност преди и след УВ и гама облъчване на 
природни антикосиданти (етерични масла от Роза, Лавандула; Мента; Aronia; 
Gliciriza Glyciriza glabra; Tainospora cordifolia, Turmeric, Cinnara, Haberlea, Silymarin; 
Peptidinatum Africanum, Rosa canina; и д р .)

За първи път в България е доказано, че след УВ и гама облъчване на българските етерични 
масла, от роза, лавандула и мента, радикаловите структури не се променят, а напротив 
концентрацията им се увеличава. Доказано е, че УВ облъчените български етерични масла 
изявяват висока DPPH улавяща активност, което показва, че те се явяват като 
потенциални УВ протектори. Доказано е, че след УВ и гама облъчване на екстракти от 
арония, радикаловите структури не се променят, и агента се явяват като потенциален 
радиопротектор. Чрез различни спектрофотометрични (EDPA, DPPH, ABTS+, •OH, LP, *N0) и 
ЕПР методи е доказана антиоксидантната и антирадикалова активност на екстракт от 
Lemna Minor след облъчване от 5 до 30 Gy. 30 дни след облъчването ЕПР спектрите са почти 
същите интензивности в у-облъчените проби, с което доказахме, че радикалните 
структури, образувани след облъчването на Lemna minor L. са стабилни.

5. Ех vivo и in vitro ЕПР проучване на протектиращия ефект, параметрите на 
оксидативен стрес и био-разпределението на природни и синтетични 
антиоксиданти в тъканен хомогенат и плазма/серум.

За пръв път у нас е разработен in vivo модел за оценяване на ефекта на лекарствения 
продукт Мадопар (с активни съставки L-dopa и Benserazide) върху оксидативното състояние 
на здрави мишки. Върху така разработения модел е изследван протектиращия ефект на 
подходящо подбрани синтетични и природни антиоксиданти спрямо индуцирана лекарствена 
токсичност. С проведените изследвания показват, че L-dopa индуцира оксидативна 
токсичност, доказана от повишените нива на биомаркерите на оксидативен стрес: крайни 
продукти на окисление (MDA, РСС и AGE), и нивата на ROS/RNS тествани в 
експериментални модели. Потвърдени са високата антиоксидантна активност на витамин 
С и Е включени в комбинация като протектори с терапия с L-dopa. Екстрактът от Curcuma 
longa L. предпазва черния дроб, като намалява плазмения билирубин и гама глутамил 
транспептидаза. Доказано е, че екстрактът от Curcuma longa L. улеснява възстановяването 
от блеомицин -индуцирано увреждане на черния дроб чрез потискане на оксидативния стрес. 
Следователно, екстрактът от Curcuma longa L. има потенциала да служи като 
антиоксидант за лечение на хронична хепатотоксичност.

6. Изследване на оксидативен стрес и свързани заболявания: Паркинсон, Витилиго, 
ХОББ, Астма, Диабет, Хашимото, след инсултна депресия, бременност, венозна 
недостатъчност и рак.

За пръв път с различни техники е направена комплексна оценка на оксидативното състояние 
на пациенти болни от Паркинсон, и се установява наличие на оксидативен стрес. Изследвано
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и сравнено е нивото на оксидативния стрес в кръв на пациенти с бронхиална астма, които се 
различават по степен на контрол на заболяването.

7. Изследване на оксидативен статус измерен в рапани, миди, различни мускули. 
Изследван е оксидативния/антиоксидантен статус в различни мускули (Subscapularis muscle, 
Musculus longissimus u Musculus Gluteus Biceps) на прясно свинско месо чрез ЕПР биомаркери и 
активност на антиоксидантни ензими супероксиддисмутаза и каталаза. Установихме по- 
голям риск от окислително увреждане както М. Subscapularis, така и М. Gluteus Biceps, поради 
високото производство на ROS.

В заключение: Единственият кандидат по конкурса гл. ас. Янка Карамалакова напълно отговаря 
на изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на виеше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически 
науки, по научната специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично 
активни вещества" за нуждите на катедра “Медицинска химия и Биохимия ”, Медицински 
факултет, Тракийски университет, Стара Загора

С убеденост ще гласувам с „ДА” за присъждането на гл. ас. Янка Димитрова Карамалакова, дх, 
академичната длъжност „доцент”.

Варна, 30 юли 2020 година
проф. Любомир Македонски, дхн
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