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Темата на дисертационният труд на Виктория Левтерова е създаване .апробиране 

и прилагане на система от генетични методи за типизиранеране на дрожди с 

медицинско значение. Разработката на дисертацията и публикациите .свързани с 

нея съвпадат във времетос началото на решаване на този проблем в науката по 

света. Подбраните методически модели и разнообразието на родовете и видовете 

микроорганизми, които се изследват позволяват обстоен сравнителен анализ на 

получените оргинални резултати.Използвани целенасочено и последователно 

генетичните методи за типиране съвпадат с последователността на въвеждането и в 

световната практика от RAPD (случайно амплифициране на полиморфна ДНК). до 

дактилоскопичните методи AFLP (специфична амплификация на полиморфни ДНК 

рестриктазни фрагменти), като се завърщи с място-специфичната ДНК 

амплификация (известна още и като лигазно-медииран PCR) и cDNA-AFLP 

техника. 

Приемам следните Научно - теоретични приноси 

1. Доказва се чрез прилагането на RAPD техниката за типизиране, че рекурентната 

вагинална кандидоза се причинява от щамове, чийто източник е екзогенен, а не е 

следствие на колонизация с един и същ щам 

2. Приложеният AFLP анализ на различни видове от род Cryptococcus е 

публикуван в 2004г (Mycologia Lekarsksa) и е първия опит за вътреродово 

типизиране . Доказано е .че е подходящ метод за провеждане на количествени 



филогенетични изследвания при изясняване на генетичната близост/отдалеченост 

на видове и родове.Изследванията за първи път включват такова голямо 

разнообразие на различни видове от двата pom-Candida, Cryptococcus. 

Софтуерния анализ на резултатите точно групира различни видове и родове в 

отделни самостоятелни клонове. 

3. За първи път чрез AFLP анализа се доказа наличието на значителна генетична 
i 

дивергенция между вариететите от серотипове А, D и изследвани клинични 

изолати на Cryptococcus neoformans. Серотип D е значително по-отдалечен от който 

и да било от клиничните щамове, но еволюционно директен клон и пряко свързан с 

предполагаемия прародителски изходен генотип. 

.4. За първи път в световната практика е разработен и апробиран метод за 

цялостно геномно типиране на генната ексиерия при патогенни гъбички чрез 

техниката cDNA-AFLP. cDNA-AFLP е единственият метод, който дава възможност 

за цялостен анализ на генномната експресия, без да се познава ДНК секвенцията на 

изследвания обект. 

2. Приемам и научно-приложните приноси 

1. Доказано от дисертантката е, че AFLP анализът е точен метод за родова и 

видова идентификация на дрожди.от родовете Candida, Cryptococcus 

2. Разработен и апробиран е cDNA-AFLP метод, който е алтернативен метод на 

микрочиповите хибридизационни технологии за анализ на подтисната или 

повишена генна експресия в следствие стресови фактори. 

3. cDNA-AFLP техниката е приложима при анализа на който и да било стресов 

фактор, както и за всеки микроорганизъм. 

Към дисертационния труд авторката прилага 7 статии в две от които е 

тьрви автор(включително на статия с импакт фактор), което доказва по неоспорим 

шчин.че дисертацията изцяло е собствено дело на дисертанга. Две статии в 

писания на английски език с импакт фактор 1.669, 4 на английски език в списания 

)ито в годината на публикуване нямат импакт фактор.но в следващите години 

идобиват и една на български език. Цитирани са 8 участия в международни 

• чии форуми с постери, които са пуликувани в авторитетни европейски издания-

Ч. 



Заключение 

Приемайки оргиналността на приносите и актуалността на работа считам, 

че дисертационния труд отговаря на всички изисквания на Закона за развитие на 

академичната общност на Правилника към него и на Правилника на НЦЗПБ за 

придобиване на образователната и научна степен „Доктор". Давам положителна 

оценка и предлагам на научното жури да присъди на г-жа Виктория Стефанова 

Левтерова образователната и научна степен „Доктор". 
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