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Кратко представяне: 

Асистент Светлана Христова Христова завършва магистратура 

Биофизика през 2008г. в Биологически факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ с тема на дипломна работа: „Електростатичен анализ на апо- 

нуклеозид монофосфат кинази от E.coli“. Има над десет годишен стаж 

като биолог във високо специализирана лаборатория към НСАБЛХЗ – 

София, където участва както в изолиране, пречистване и криосъхранение 

на хемопоетични стволови клетки и в научно-изследователската дейност 

на екипа, провеждана в три направления: специфични свойства на 

криопротективни разтвори, дентдритно-клетъчни ваксини и 

фототерапията на алогенно трансплантирани пациенти. През този 

период асистент Христова успешно е усвоила и рутинно прилага 

методите на клетъчно култивиране и работа с биопродукти в условията 

на стерилна среда. От 2013 до 2019 година е и физик на половин щат в 

институт по физикохимия „акад. Р. Каишев“ – БАН, секция 

„Повърхности и колоиди“, където и защитава дисертация по докторска 

програма „Физикохимия“. Като част от докторската си програма 

посещава седем специализирани курса: Sofia school of protein science for 

students and young researchers, Комплексни течности, ЯМР- 

спектроскопията в полза на науките за живота, Електрични, оптични и 

електрооптични методи за характеризиране на наночастици и 

макромолекули (колоиди, полимери, биополимери и биологични 

частици), Matlab , International summer school – Instrumental analysis, 

PRACE Autumn School – Massively Parallel Architectures & Molecular 

Simulations, Новости в лекарственото лечение на злокачествени тумори. 

Участвала е в два научни проекта: по ЕБР и по оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси” и е била ръководител на успешно 

завършен проект по програма “Наука и бизнес”. 
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 Дисертационният ѝ труд обхваща три нива на изследване: 

молекулно (белтъчна електростатика, молекулно моделиране и 

изоелектрично фокусиране), надмолекулни комплекси съставени 

белтъчни макромолекули и колоидни частици (изследвани посредством 

комбинация от физикохимични методи –светоразсейване в електрично 

поле и електрофореза), цитотоксичен ефект на комплекси от 

проаптотичният медиатор цитохром С и монтморилонитови 

нанолистове върху колоректална ракова клетъчна култура, изолирана от 

лимфна метастаза. 

От септември 2019 година д-р Христова е асистент в катедра 

„Медицинска физика и биофизика“ към Медицински университет – 

София, където участва в провеждането на упражнения по Биофизика. 

 
Тема на дисертацията: 

(ако е приложимо) 

 

Електрични свойства и антираково действие на цитохром с, адсорбиран 

върху колоидни частици от монтморилонит. 

 

 
Научни интереси: 

- Белтъчна електростатика и молекулно моделиране. 
- Светоразсейване в електрично поле и микроелектрофореза. 

- Композитни частици за пренос на биологично активни 

молекули. 

- Хемопоетични стволови клетки и криопротекция. 

 


