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В днешния свят на непрекъснато възникващи иновативни решения за лечение и 

подобряване качеството на живота, един от бързо развиващите се клонове в 

биомедицината е нанобиотехнологията. Тя е биоразклонението на нанотехнологиите, 

което използва тайните на природата за синтез на неорганични материали с включени 

метални наночастици. Среброто много често е основен компонент в биоматериала и му 

придава антибактериални, антимикотични и противовъзпалителни свойства. В 

последното десетилетие се наблюдава бум на бионаноматериали (включително със 

сребро) и в същото време липсват системни изследвания за доказване на тяхната 

биологична активност. Тук идва изследването на Даниела Пенчева, за да допринесе за 

разбирането, че създаването на подобни материали трябва да върви едновременно с 

охарактеризирането им като лечебни средства. Всичко това доказва актуалността и 

необходимостта от разработката. Пенчева има шанса да работи в школата на проф. 

Тодор Кантарджиев, което е предпоставка за съвременно ниво на изследванията и за 

израстване на квалифициран млад учен в областта на микробиологията. 

Основната насоченост на тезата е свързана с получаване на нови знания 

относно антимикробните свойства на съдържащи сребро наноматериали и има 

подчертана приложна насоченост. 

Дисертационният труд на Пенчева е написан в отличен научен стил, с ясно 

излагане на експерименталните данни и обсъждане на основата на публикуваното в 

литературата с акцент от последните 10 години. Обзорът представлява задълбочено 

описание на състоянието на проблема в световен мащаб, от което се очертава целта на 

разработката и задачите за нейното постигане.  

В експерименталната работа е използван много широк набор от методи. Без да 

пренебрегва рутинните, авторката е усвоила и приложила най-съвременни 

микробиологични и биохимични методи, като се съобразява с българските и 

европейските нормативи. Извършена е огромна и трудоемка работа по 

охарактеризиране на пет новосинтезирани наноматериали, съдържащи сребърни йони 

за тяхната биологична активност. Трябва да се подчертае, че използването на клинични 

щамове бактерии и мицети повишава сериозно значимостта на изследванията. 
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Изключително полезни са експериментите за определяне на антибиотичната 

чувствителност на новите лечебни средства. Към това трябва да се добави и 

интерпретацията на резултатите за всеки щам и всеки наноматериал в съответствие с 

европейските правила (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, 

EUCAST 2008). Изследванията in vivo са етапът, който придава завършеност на 

разработката. Получени са важни резултати за антимикробиалната и 

противовъзпалителната активност, инхибиране на спорообразуването, действието 

върху клинични, резистентни на антибиотици щамове, синергизма с други 

антибиотици, преимуществата на многостъпалното въздействие и ефекта върху 

експериментални животни. 

Изводите съответстват на получените резултати и подчертават мащаба на 

изследванията и тяхната приложна значимост. Според мен, последният раздел би 

спечелил, ако заключението се отдели от изводите. 

Към докторантката имам следните въпроси: 

1. Как трябва да продължи тази разработка, за да стигне до приложение в 

клиника? 

2. Какво предвиждате да се направи, за да се включат получените 

резултати в съответната нормативна база за изпитване на нови наноматериали с 

приложение в медицината. 

От направените с разработката приноси искам за подчертая следните: 

 Направена е детайлна характеристика на пет нови наноматериала, за някои 

от които това е първото изследване. 

 Доказана е възможността за тяхното конкретно използване в клиничната 

практика. 

 За първи път са установени спороцидните свойства на PVA/AgNps/TEOS, а 

това повишава възможностите за неговото приложение. 

 За първи път са проучени фунгицидните свойства на хибридни материали с 

включени сребърни наночастици. Като се има предвид, че фунгицидните препарати в 

практиката са ограничен брой, този резултат е от особена важност за антифунгалната 

терапия. 

 За първи път е доказано, че течен наноматериал от типа на PVA/AgNps 

може да се използва като консервант в различни биологични продукти. 

 Установено е, че PVA/AgNps е много полезен при лечение на рани от 

сериозни травми, ринити и синузити при хора, както и повърхностни кожни и огнищни 

инфекции при домашни любимци. 

Резултатите на Даниела Пенчева са включени в 9 научни статии и 11 участия в 

научни форуми. Пет от статиите са публикувани в реномирани международни 

списания, като 3 от тях са с ИФ. Общият ИФ е 8.55. В 6 научни статии и 9 постера 




