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от доц. д-р Йорданка Каракирова.

Институт по катализ - БАН

Относно: Кандидатурата на гл. ас. д-р Янка Димитрова Карамалакова в конкурс за 
заемане на академична длъжност ..доцент” по научна специалност ..Биоорганична 
химия, химия на природните и физиологично активните вещества'4, област на виеше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.2 Химически науки, към катедра „Медицинска химия и биохимия44, МФ, ТрУ -  Стара 
Загора, обявен в ДВ бр. 42 от 12.05.2020 год.

Представям следващата оценка като член на научното жури по цитирания по-горе 
конкурс съгласно Заповед № 1722 от 10.07.2020 г. на Ректора на Тракийския университет 
доц. д-р Ярков. Рецензията е изготвена съгласно изискванията на ЗРАСРБ и чл. 81 (3) от 
ПРАСТрУ на Тракийски университет -  Стара Загора (Приложение 8.3 Медицински 
факултет).

Гл. ас. д-р Янка Карамалакова е единствен кандидат в конкурса за заемане на 
академичната длъжност „доцент” по научна специалност „Биоорганична химия, химия на 
природните и физиологично активните вещества44 обявен от Медицинския факултет на 
Тракийския университет -  Стара Загора.

Описание на представените материали:
Гл. ас. д-р Янка Карамалакова е представила необходимите документи: заявление, 

декларация за достоверност на представените материали, автобиография, дипломи за 
завършено виеше образование и за образователна и научната степен „доктор”, справка за 
изпълнение на минималните национални изисквания и допълнителни изисквания, справка 
за преподавателска дейност, списъци на научни трудове, цитирания, копия от научните 
трудове, списък на участия в национални и международни конференции, списък с 
участията в международни и национални проекти, справка за научни приноси и 
хабилитационна справка, справка от ЦУБ на ТрУ и свидетелство за съдимост съгласно чл. 
78 (1) от Правилника за развитие на академичния състав на Тракийски Университет.

Лични и професионални данни за кандидата:
Гл. ас. д-р Янка Карамалакова е родена на 26 юли 1978 г. в гр. Стара Загора. През 2001 

г. получава степен „Магистър” по специалност “Органична химия”, и учител по “Химия и 
опазване на околната среда” в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”. През 
2009 г. е зачислена като докторант в Медицински Факултет, Тракийски Университет, гр. 
Стара Загора. След защита на дисертационен труд на тема: „Комплексна оценка на



антиоксидантните свойства на природни и синтетични антиоксиданти като потенциални 
протектори на противотуморни лекарства” през 2014 г. получава образователната и 
научна степен „доктор”. От 2010 до 2016 г. заема длъжност асистент, а от 2016 г. до 
момента -  главен асистент към Катедра “Химия и биохимия”, Медицински Факултет, 
Тракийски Университет -  Стара Загора.

Янка Карамалакова притежава Свидетелство за чуждоезикова специализация издадено 
от Нов Български Университет през 2010 г. От 2015 г. и по настояще е член на 
Факултетния съвет към Медицински Факултет на Тракийския Университет. Член е на 
Съюза на учените в България от 2015 г., а от 2019 г. - на Сдружение „Българско ЕПР 
дружество“. Има множество специализации в чужбина по международни програми както 
следва: три специализации в Институт по ядрена медицина (INMAS), гр. Делхи, Индия 
(2009, 2010, 2015); една специализация в Индийски институт по технологии, Рурки, 
Индия; четири специализации по програма ,,Erasumus+“ -  две в Медицински Факултет, 
Тракийски Университет, гр. Одрин, Турция; една в Медицински Факултет „Намук Кемал“, 
гр. Текерда, Турция и една в Университета по медицина и фармация, гр. Клуж-Напока, 
Румъния. Гл. ас. Карамалакова е участвала и в десет следдипломни специализации и 
курсове в България през периода 2012 -  2017 г.

Награждавана е два пъти (2017 и 2018 г.) от ТрУ за принос в публикационната дейност 
и рейтинга на Университета.

Д-р Карамалакова има 10 години преподавателски стаж в катедра „Медицинска химия 
и биохимия“ на МФ към Тракийски Университет. Участва и като съавтор в две учебни 
помагала на английски език.

Научна продукция.
Д-р Янка Карамалакова е автор и съавтор на 61 научни публикации, от които 4 

включени за придобиване на ОНС „доктор“ и 57 за участие в конкурса за заемане на 
академична длъжност „доцент“. От тях статии реферирани и индексирани з Web of 
Science и/или Scopus - 32, реферирани и индексирани в други бази данни -  23 и 2 глави в 
книга, в една от които д-р Карамалакова е първи автор. В 20 от представените публикации 
тя е първи автор и в 15 автор за кореспонденция. Част от публикациите, участващи в 
конкурса, са разделени в две групи, покриващи показатели В и Г, съгласно Правилника за 
условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 
длъжности. В първата група, показател В - „Хабилитационен труд - научни публикации в 
издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 
информация (Web of Science и Scopus)“ са представени 10 публикации (една от тях попада 
в Q1, две в Q2, три в Q3 и четири в Q4), като общият брой точки е 158, при необходим 
брой 100 т. При 6 от представените публикации по този критерий, д-р Карамалакова е 
първи автор. Във втората група са представени 11 публикации (4 - Q1, 3 - Q2, 1 - Q3 и 3 - 
Q4), покриващи показател Г с общо 211 точки при необходими 200 точки. Останалите 
публикации не са включени в таблицата по показатели, с което биха надхвърлили доста



минималните изискванията, но са отразени в справката за научни приноси. Върху 
трудовете на д-р Карамалакова включени в конкурса са регистрирани 88 цитата (без 
автоцитати) от общо 90. В групата показатели Д, тя е включила 25 цитата и има 50 т., с 
което покрива минималните изисквания. Цитиранията са в престижни международни 
списания, което е в подкрепа на значимостта и актуалността на научните разработки на д- 
р Карамалакова. Представени са общо 68 участия в международни и национални научни 
форуми, включени в материалите за настоящия конкурс. От тях 20 участия на 
конференции в чужбина и 48 участия в национални и международни форуми в България. 
По данни от SCOPUS д-р Карамалакова има h индекс 6. Наукометричните показатели в 
представените материали, с които гл. ас. д-р Янка Карамалакова участва в конкурса, ‘ 
показват че тя надвишава заложените изисквания към кандидатите за длъжността 
„доцент*1.

Д-р Карамалакова участва в следните научни проекти: 16 проекта финансирани от 
Тракийски Университет, на 3 от които е ръководител; 2 национални проекта финансирани 
от ФНИ и от Европейски социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси1* и в 4 
международни проекта по седма рамкова програма и Двустранно сътрудничество с Китай.

Преподавателска дейност:
Д-р Карамалакова провежда лекции по „Опазване на околната среда*1 на студенти 

специалност „Социални дейности11, I-ви курс -задочно обучение. Провежда практически 
упражнения по учебна дисциплина „Химия11 и дисциплина „Физиологично активни 
вещества и влиянието им върху антиоксидативната защитна система на организма11 на 
студенти специалност „Медицина*1; дисциплина „Биоорганична химия11 на студенти 
специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия11 и „Опазване на околната среда11 
на студенти специалност „Социални дейности*1. Взима участие и в провеждането на 
семестриалните изпити на студентите по посечените дисциплини.

Освен преподавателска дейност д-р Карамалакова извършва и учебно -  
административна дейност, която се изразява в актуализиране на учебната програма на 
студентите по горе изброените дисциплини и специалности.

Научно изследователската дейност на кандидата:

Хабилитаиионен труд
Научните приноси от разработките на гл. ас. д-р Янка Карамалакова представени в 

„Хабилитационния труд11 мога да бъдат обобщени в три основни направления:
1. Оценка въздействието на природни и синтетични антиоксиданти, като in vitro 

протектори и у-радиационни инхибитори, чрез различни радикал-улавящи
техники.



2. Оценка въздействието на природни и синтетични антиоксиданти, като доказани 
вече in vitro протектори в in vivo стрес-индуциращи модели на експериментални 
животни.

3. Оценка въздействието на синтетични антиоксиданти, като контрастни агенти в 
търсене на туморни клетки и потенциалната им употреба като маркери за ранна 
туморна диагностика.

Природните агенти (Psoralea corylifolia Linn.; Curcuma Longa L.; Rosa damascene Mill., 
Tinospora cordifoalia L.), бактериални изолати (о-семихинон- гликозидната фракция 
SQGD) и синтетични антиоксиданти (SLCNUgly; SLENU, nitrosoureas) се наложиха като 
алтернативни протектори с висока радиопротективна ефикасност, известни със слаби 
токсични странични ефекти, тъй като съдържат широк спектър на вторични метаболити, 
които им позволяват премахването на неблагоприятните влияния като замърсяване, 
голяма надморска височина, висока/ниска температура, UV окислителни увреждания. 
Част от научните приноси от работата по тези направления имат пионерски характер, а 
други са с утвърдителен характер. В настоящата рецензия са представени приносите 
имащи оригинален характер, като са обобщени в три групи: синтетични антиоксиданти; 
природни антиоксиданти и бактериални изолати.

1. Синтетични антиоксиданти:
« За пръв път посредством in vivo EPR спектроскопия и спектрофотометрични 

методи е направена цялостна оценка на окислително-модулиращите защитни 
способности на синтетичната нитрозоуреа/противораков агент SLCNUgly в 
панкреас, самостоятелно или в комбинация с природни антиоксиданти.

® Установено е, че етикетирания синтетичен антиоксидант 99mTc - SLENU е 
ефективен като контрастен агент в локализиране на туморни клетки.

® За пръв път е доказано чрез Гама сцинтиграфско изображение, че конюгиралия 
синтетичен антиоксидант 99mTc -  SLENU се натрупва и охарактеризира контура на 
тумора.

• При изследване на мишки с присадени Ehrlich Ascitis, тумор (рак на гърдата) е 
установено голямо натрупване на 99mTc -  SLENU в органите и локализиране на 
тумора.

« Кръвно-кинетичното разпределение на радиоконюгата VVlpTc-SLENU показва 
биекспоненциално намаляване и бързо редуциране от кръвообращението.

2. Природни антиоксиданти:
® За пръв път е установено, че екстракт от Curcuma longa L. възстановява 

чернодробните увреждания, причинени от терапия с Bleomycin, като потиска 
нивата на оксидативен стрес и подпомага антиоксидантната защитна система на 
клетката.

® След у-облъчване с ниски дози (2.5 -  30 Gy), маслото от Rosa damascene Mill. 
показва стабилна радикалова структура с по-висока DPPH способност в сравнение 
с кварцетин, използван като положителна контролна проба.



« За пръв път е установено, че способността на гераниол, основен компонент в 
маслото Rosa damascene Mill, при облъчване с 2.5 Gy у-лъчи максимално инхибира 
липидната пероксидация в липозомната суспензия.

» За пръв път е направена цялостна оценка на екстракт от Tinospora cordifolia. при 
неутрализиране на индуцираните от Охратоксин А промени в антиоксидантната 
защитна система, окислителни нарушения и промени в генотоксичния потенциал.

« Чрез анализ с EPR спектроскопия е установено, че прилагането на екстракт от 
Tinospora cordifolia намалява производството на аскорбатни (Asc*), азотни (NO*) и 
кислородни радикали (ROS) в далак и серум, в група с установена микотоксикоза.

• За пръв път чрез спектрофотометрични методи може да се заключи, че Psoralea 
corylifolia Linn, е естествен стабилен in vitro радикал улавящ агент, притежаващ 
силна антиоксидантна активност, способен ефективно да неутрализира 
оксидативни промени.

3. Бактериални изолати:
® За пръв път е направена цялостна оценка на SQGD, при неутрализирането на 

Лумустин (CCNU)-индyциpaн оксидативен стрес при здрави мишки.
• За пръв път е доказано, че максималната концентрация на свободните SQGD в 

кръвния серум установена 30 мин след интраперитониално инжектиране е почти 
напълно редуцирана след 240 мин.

От биоразпределението на SQGD в органи е установено че:
& SQGD се натрупва селективно, най-вече в черен и бял дроб (60 мин), мозък (90 

мин), последвано от бъбреци, панкреас, далак и кръв.
е Доказано е, че SQGD изолирана от бактерии оцеляващи в екстремни условия, има 

висока антиоксидантна активност поради о-семихинонова радикалова структура.
• Установено е, че стабилната радикалова функция на SQGD също е причина за 

селективното натрупване в черен дроб и мозък, и бързото елиминиране в кръвта, 
което предполага ниска обща токсичност на метаболита.

® За пръв път чрез спектрофотометрични методи може да се заключи, че SQGD 
притежава силна антиоксидантна активност, способен ефективно да неутрализира 
радиационно индуцираните свободни радикали.

• За пръв път чрез методите на ЕПР спектроскопия е характеризирана стабилна о- 
семихинонова радикалова структура на бактериалния метаболит SQGD, в 
прахообразно състояние и воден разтвор.

» Установено е, че производството на ROS в черния дроб на мишки, третирани с 
SQGD или с комбинация от SQGD + CCNU (N'-cyclohexyl-N-(2-chloroethyl)-N- 
nitrosourea) е съпоставима, в сравнение с групата здрави контроли.

Въз основа на представените приноси от хабилитационния труд са направени полезни 
препоръки за клиничната практика.



Справка за научни приноси
Научно-изследователската дейност отразена в тази справка включва и публикациите от 
хабилитационния труд. Като цяло научните приноси са разпределени в 7 направления:

1. Изследване на радикал-улавящата способност на природни и синтетични 
антиоксиданти чрез спектрофотометрични методи и ЕПР спектроскопия.

При това изследване са установени стабилни радикалови структури и добри 
антиоксидантни свойства в Aronia, Gliciriza glabra, Tainospora cordifolia, Turmeric, 
Cinnara, Haberlea, Silymarin, Peptidinatum Africanum, Rosa canina и др.
2. Участие в разработване и адаптиране на методи в ЕПР лабораторията към ЕПР 

системата EMXmicr0, BRUKER и ELISA.
Използвани са различни ЕПР техники (ех vivo, in vitro) със спин улавящи вещества 
като PBN, ВМРО, DPPH и Carboxy-PTIO, в зависимост от вида на определяните 
свободни радикали (ROS или N 0 радикали). Освен това са разработени 
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.
3. Сцинтиграфско изследване на синтетични антиоксиданти като протектори, 

намаляващи туморогенезата. В следствие на това е установено, че синтетичните 
антиоксиданти " mTcSLENU и 99mTc- SLCNUgly са ефикасни контрастни агенти, 
натрупват се избирателно, охарактеризират контура на тумора и го локализират.

4. Изследване на антиоксидантната активност на природни антиоксиданти преди и 
след облъчване с У В и у-лъч и. Доказано е, че след облъчване с У В и у-лъчи 
радикаловите структури в български етерични масла не се променят, запазват 
своята активност и могат да намерят място като У В или радиопротектори.

5. Ех vivo и in vitro ЕПР проучване на протектиращия ефект, параметрите на 
оксидативен стрес и биоразпредението на природни и синтетични аниоксиданти в 
тъканен хомогенат и плазма/серум. Установено е положително влияние на 
подходящо подбрани природни и синтетични антиоксиданти върху оксидативното 
състояние на мишки при индуцирана лекарствена токсичност.

6. Приноси при изследване на оксидативен стрес и свързани заболявания.
• За пръв път с различни техники е направена комплексна оценка на 

оксидативното състояние на пациенти болни от Паркинсон.
• С помощта на ЕПР спектроскопия са установени радикаловите механизми, 

включени в патогенезата при болни от Хашимото, като са проследени 
серумните нива на някои биомаркери на окислителния стрес в реално време.

® Също с ЕПР спектроскопия са изследвани и сравнени биомаркери на 
оксидативен стрес в пациенти с витилиго преди и след фототерапия, 
комбинирана с антиоксидантна хранителна добавка.

• За пръв път с ЕПР, ELISA и спектрофотометрични методи са изяснени 
радикаловите механизми и оксидативни промени, включени в патогенезата



при нормална бременност и преждевременно раждане и е изследвана 
Хроничната венозна недостатъчност като важен социален и здравен 
проблем.

7. Оксидативен статус измерен в рапани, миди и различни мускули. Изследвани са 
оксидативния/антиоксидантен статус в различни мускули на прясно свинско месо 
чрез ЕПР биомаркери и активност на антиоксидантни ензими супероксиддисмутаза 
и каталаза. Установен е по-голям риск от окислително увреждане при М. 
Subscapularis и М. Gluteus Biceps, поради високото производство на ROS. Изяснени 
са радикаловите механизми за защита и оцеляване на миди (Mytilus 
galloprovincialis) и жилетни рапани (Rapana venosa) през пролетния и летния сезон 
чрез проследяване на нивата на някои биомаркери на окислителния стрес в реално 
време.

Заключение:
Д-р Карамалакова е изграден специалист способен да решава актуални проблеми в 
областта на изследване на антиоксидантната активност на синтетични и природни 
антиоксиданти и ролята им при неутрализиране на нивата на оксидативен стрес. Борави 
свободно с методи като ЕПР спектроскопия, спектрофотометрични методи, ELISA методи 
и гама-сцинтиграфски имаджинг. Проведените изследвания и обобщения са на високо 
научно ниво. Научните й приноси са безспорни и изцяло отговарят на тематиката на 
обявения конкурс. По своя обем и качество представените наукометрични показатели 
покриват и надвишават препоръчителните изисквания за заемане на академичната 
длъжност „доцент”, съгласно ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в 
Тракийски Университет -  Стара Загора. Запознаването с материалите по конкурса ми 
позволява убедено и с удоволствие да препоръчвам на уважаемото Научно жури и 
почитаемия Факултетен съвет на МФ на ТрУ -  Стара Загора да присъди на гл. ас. д-р 
Янка Димитрова Карамалакова академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по научна 
специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните 
вещества“ към катедра „Медицинска химия и биохимия“, МФ, Тракийски Университет.

Дата: 15.08.2020 г.


