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Статията представлява подробен обзор на развитието на идеите и разбиранията за
ролята на холестерола за строежа и функционирането на еукариотните клетки и
техните мембрани.
Обзорът на литературата включва общо 56 източника:
15 учебници, монографии, сборници, справочници
41 Статии, обзори, раздели от сборници, дисертации
Литературните източници са публикувани в периода 1965-2011 година
Обзорът е илюстриран със 14 фигури и схеми.
В обзора е подробно описан строежа на молекулата на холесторола и е обърното
специално внимание на следствията от особеностите на този строеж:
- Влиянието на холестерола върху стоежа и физико-химичните характеристики на
мембраните
- Влиянието на холестерола върху механичните свойства на мембраните
- Влиянието на холестерола върху функциите на биомембраните и ролята на
холестерола в регулацията на дейността на мембранните белтъци.
Описано е развитието на схващанията и моделите на строежа на биомембраните на и
ролята на холестерола в тези модели. В последните години общоприетият модел на
Сингер-Николсон претърпя няколко допълнения и корекции, в които основна роля е
отредена на холестерола.
Описано е предизвиканото от ефектите на холестерола интродуциране на „нов“ тип
фаза в липидния бислой - течно-подредената фаза Io – която по свойства и строеж
заема междинно положение между двете „нормални“ фази на липидния бислой –
гелната и флуидната течнокристална.
В обзора е направена и много интересна съпоставка на еволюционното развитие на
биомембраните, покачването на парциалното налягане на кислорода и свързаното с
него осигуряване на подходящи условия за синтеза на холестерола. С това описание е
е свързана и концепцията за „молекулните фосили“, като мощно средство за
изследване на оптимизацията по време на развитието (Mouritsen; Simons).
Авторът коректно е цитирал и някои различни концепции, относно описаните модели и
концепции.

Във всички разглеждания и описания авторът изтъква двойнствената, амбивалентна
роля на холесторола. Тази роля е обусловена от строежа на молекулата, с нейните
„две лица“ (наречени алфа и бета лице), и се проявява като противоположни ефекти в
зависимост от неговата концентрация.
С тази „амбивалентност“ на строежа и ефектите на холестерола авторът обосновава и
предложения термин „двуликият Янус“.
Заключение:
Предлаганата статия е подробен и изчерпателен обзор на концепциите за ролята и
ефектите на холестерола върху строежа, свойставата и функциите на биологичните
мембрани. Всички концепции са представени стриктно, аргументирано, максимално
ясно и разбираемо. Предложен е нов „популярен“ термин-епитет на холестерола,
който освен че напълно му подхожда, би оказал и влияние върху „масовата“
обществена представа за холестерола.
Въз основа на това препоръчвам предложената статия за публикуване в „Годишник на
СУ“.
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