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Дисертационният труд на биолог Виктория Лефтерова е част или по-точно нов 

етап от интензивно развиващото се през последните 10-15 години молекулярно-

биологично направлние в НЦЗПБ. В конкретния случай става въпрос за разработването 

и внедряването в ежедневната лабораторна практика на най-съвременни молекулярно-

диагностични методи в областта на микологията и по-специално на Кандида албиканс и 

някои други патогенни гъбички. Веднага трябва да подчертая, че това направление е 

ново за микологията у нас и за сега единствено се развива в Отдела по микробиология 

на НЦЗПБ, в реализация на научните интереси и целенасочена активност на Проф. 

Кантарджиев. научния ръководител на докторантката. Разработването на тези 

молекулярно-генетични методи от кандидатката не е самоцелно, а е свързано с 

използване на техните големи възможности за провеждане на количествени 

филогенетични изследвания при изясняване на мястото на различните видове и родове 

дрожди. Във връзка с това много добро впечатление прави задълбочения и компетентен 

анализ, който прави кандидатката на различните методи и въвеждането на 

индивидуален подход /в зависимост от изучаваните дрожди / при тяхното комбиниране 

за целите на дадено проучване. 

Според мен дисертационният труд разкрива първо големите възможности на 

техниките за генотипиране за целите на таксономията на дрождите и особено за 

епидемиологичното им типиране, което е от голямо практическо значение. Важен 

извод, във връзка с това прави Лефтерова. като обективно заключава, че е необходимо 

съчетаването на няколко метода за епидемиологичното типиране. за да се получат 

достоверни резултати. В този смисъл нейните проучвания представляват сериозен 



принос за молекулярната епидемиология на дрождите и са едни от първите в областта 

на микологията. 

На второ място, бих искал да подчертая, че дисертационният труд разкрива и 

големите възможности на Лефтерова като перспективен млад молекулярен биолог, с 

възможности да разработва, усъвършенства и успешно внедрява в практиката на най-

съвременни молекуларно-биологични методи, с много добра подготовка в областта на 

микробиологията и генетиката. С това тя изпълнява напълно изискванията на 

образователната част и предназначение на дисертационния труд. 

Доказателство за високото качество на проведените проучвания и получените 

резултати са направените 7 публикации в авторитетни наши и чуждестранни списания, 

от които 3 с импакт фактор и участието на кандидатката в 8 национални и 

международни научни срещи, където е представила части от своя труд и ги е на 

правила достояние на медицинската общественост. 

Авторефератът на дисертационния труд е подготвен съгласно изискванията на 

закона и в пълна степен отразява неговите основни резултати и приноси. 

В заключение си позволявам да кажа, че според мен това е дисертационен труд с 

подчертана практическа насоченост, свързан с изпълнението на най-съвременни 

молекулярно-генетични методи, с безспорни приноси за таксономията на дрождите и 

молекулярната им епидемиология и е наистина успех както за дисертантката, така и за 

нейния научен ръководител. С убеденост ще гласувам с „да" и приканвам членовете на 

журито да присъдят образователната и научна степен „ доктор" на Г-жа Виктория 

Лефтерова за нейния дисертационен труд. 

1 август 2011г. 

Академик Д-р Богдан Петрунов 


