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РЕЦЕНЗИЯ 
 

на дисертационния труд на асистент 

 Неше Ферахова Назифова-Тасинова 
, 

в Катедра «Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика», 
Факултета по фармация, Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов” –Варна 
 

на тема:  
“Идентифициране на биомаркери за оценка на фенотипната 

пластичност с приложение в науката за хранене  ” 
 

 
представен за присъждане на научна степен “ДОКТОР” 

по научна специалност „Биохимия”, в област на висшето образование  
4. „Природни науки, математика, и информатика”, 

професионално направление 4.3. Биологически науки 
 

 
изготвена от проф. д-р Татяна Иванова Влайкова, 

Катедра Химия и Биохимия, Медицински факултет,  
Тракийски Университет, Стара Загора,  

тел: (042) 664326, e-mail: tvlaykov@mf.uni-sz.bg 
 

 
Представеният комплект материали на хартиен и електронен 

носител е в пълно съответствие с Процедурата за придобиване на ОНС 
„доктор“ в МУ – Варна 

1. БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 
Неше Назифова е родена през 1986 година. Завършил е 

образователни степени «бакалавър» по Молекулярна биология в 
Пловдивски университет „Паисий Хелендарски”, и магистърска степен  
по Молекулярна биология и биотехнология също в Пловдивски 
университет “Паисий Хилендарски” като получава похвална грамота за 
завършване с отличен успех на магистърска степен. Първоначално като 
хоноруван а след това след успешно положен конкурсен изпит за 
асистент през 2011 г.  Неше Назифова е назначена като асистент по 
биохимия в Медицински университет –Варна. От април 2013 е зачислена 
за специализация по биохимия, а от март 2014 за докторант по биохимия 
към Медицински университет “проф. д-р Параскев Стоянов”-Варна на 
самостоятелна подготовка. Владее с различно ниво 4 чужди езици: 
английски (С2), немски (А2), френски (А1) и турски (отлично). Неше е 
участвала в 7 каткосрочни специализирани курсове в страната и в 
чужбина и курсове в рамките на докторантското училище към МУ-Варна..  

На 25-тата международна научна конференция на Съюза на 
учените - Стара Загора, 4-5 юни 2015, Неше получава грамота за най-
добре представил се млад учен с постерна презентация в направление 
Биомедицински науки.  
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Научните интереси на Неше и тематиката на дисертационния и 
труд се формират под въздействие и благодарение на разработваната в 
катедрата научна тематика под ръководството на проф. Диана Иванова, 
Неше участва в научния колектив един европейски научен проект 
(финансиран по VІІ Рамкова програма на Европейския съюз).  

2. АНАЛИЗ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
АКТУАЛНОСТ НА НАУЧНИЯ ТРУД: 
Според Световната здравна организация оптималното здраве се 

дефинира като състояние на организма, в което се постига баланс 
между физическо, психическото и социално благосъстояние, 
съпътствано от минимален риск от развитие на заболявания. От гледна 
точка на метаболизма, оптималното здраве е способността на организма 
да поддържа и възстановява хомеостаза в непрекъснато променящата 
се околна среда и особено в отговор на широк спектър от стресори. Най-
голямото предизвикателство и постоянно променящ се стресор за 
организма се явява диетата. Капацитетът на организма да се адаптира 
във времето и пространството към всички променливи, особено 
вариациите в диетата се нарича “фенотипна флексибилност” или 
“фенотипна пластичност” на организма. Тенденцията на съвременната 
наука за храненето е да разглежда тази пластичност или адаптивност 
като индикатор за здравния статус на индивида. Експертите в науката за 
храненето дефинират фенотипната пластичност като взаимодействието 
между всички включени в метаболитната адаптация процеси. До 
момента не е правен подбор на маркери и няма стандартизирани 
параметри за проследяване на промените при изучаване на 
фенотипната флексибилност. Ето защо, дисертационния труд на Неше 
Назифова, целящ проследяване промяната във фенотипа на индивиди в 
отговор на хранителни интервенции и стресови тестове, за да се 
идентифицират биомаркери за оценка на фенотипната им пластичност, 
звучи много актиуално и резултатите от него биха имали практическо 
значение за идентифициране и проследяване на индивиди с повишен 
риск към развитие на социално-значими патологични състояния като 
затлъстяване, метаболитен синдром и диабет тип 2.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА: 
Представеният ми за рецензиране дисертационен труд е написан 

на 195 страници и е илюстриран с 40 фигури, 2 схеми и 14 таблици. 
Структуриран е в 6 глави – въведение и литературен обзор (46 стр. с 4 
подглави), цел и задачи (1 стр.), материали и методи (22 стр. с 2 
подглави), резултати (78 стр. с 4 подглави), заключение (1 стр.), изводи и 
приноси (5 стр. с 2 подглави). Цитирани са общо 363 литературни 
източници, от които 5 са на кирилица, а останалите – на латиница.  

Прави впечатление актуалността на литературните източници като 
над 50% от тях са публикувани през последните 10 години (от 2005). 
Дисерационния труд е структуриран добре и се характеризира с добре 
балансирани части.  

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 
Много добро впечатление прави задълбоченият и логично свързан 

с проведените изследвания литературен обзор на дисертационния труд . 
Тъй като основен обект в разработватената дисертация са хора 
доброволци поставени в тестови хранителни условия, в литературния 
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обзор Неше е разгледала етапите и важните моменти от подготовката на 
една хранителна интервенция и приложението й при изучаване 
влиянието и механизмите, по които диетата или хранителните и 
компоненти упражняват своя ефект. Обърнато е внимание на 
фенотипната пластичност като понятие и като ангажиращо вниманието 
на съвременната наука явление, което се счита, че оказва пряко влияние 
върху здравния статус на индивида. Акцент в тази част са стресовите 
тестове, които се прилагат за извеждане на организма от равновесие и 
проследяване флексибилността на индивида – оралният глюкозо-
толерантен тест (ОГТТ) и моделът на липополизахарид (LPS) 
стимулирани периферни мононуклеарни кръвни клетки. Разгледана е и 
калорийната рестрикция като вид хранителна интервенция, която е един 
от приложените подходи и в настоящия дисертационен труд и са 
описани познатите до момента биологични ефекти. Описани са 
известните до момента от традиционната медицина и от проведени 
научни изследвания биологични ефекти от билката камшик (Agrimonia 
eupatoria L.). Направено е аналитично обобщение на механизмите, по 
които са свързани диабета, затлъстяването и възпалителните процеси в 
организма с оглед влиянието на калорийната рестрикция, LPS-
стимулирания възпалителен отговор и приложението на екстракт от 
билката камшик върху тези състояния.  

 ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
От изчерпателния и информативен литературен обзор  ас. 

Назифова извежда целта и задачите на дисертационния труд, които са  
ясни, конкретни и логични. Прави много добро впечатление логичната 
последователност и цялостта в разработването на дисертационния труд.  

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
Разделът “Материали и методи” обхваща 22 стр. и е развит 

подробно и задълбочено, с изчерпателност, която дава възможност за 
възпроизводство на повечето лабораторни методи.  

Много добро впечатление прави дизайнът и организацията на 
рандомизираното изследване при хранителната интервенция с 
ограничаване на калорийния прием, при което са изследвани общо 72 
доброволци разделени в две балансирани по пол и възраст групи. При  
втората интервенция с добавен компонент (прием на чай от билката 
камшик) са въвлечени по-малък брой доброволци (37) в широка  
възрастова граница, но разделени в зависимост от ИТМ в сравнително 
еднакви по големина групи.  

За решаване на задачите в дисертацията са овладени методите 
на работа с хора-доброволци, разнообразие от спектрофотометрични 
биохимични анализи за определяне на биохимични показатели и 
маркери на оксидативния стрес,  имунологични методи (ELISA за 
измерване нивата на адипокини, възпалителни фактори и маркери на 
оксидативен стрес); молекулярно-биологични методи  като количествен 
PCR в реално време (qRT-PCR за измерване нивата на генна експресия 
на антиоксидантни ензими); нуклеазно третиране на ДНК за анализ на 
свободно-радикалово окисление на нуклеотиди; изолиране, култивиране 
и третиране на човешки мононуклеарни кръвни клетки (PBMC) с 
бактериални липополизахариди (LPS). Тези методи са напълно 



 4 

адекватни за решаване на поставените задачи и са изпълнени, с 
прецизност и точност. 

Използваните статистически анализи удовлетворяват и са 
адекватни за повечето от изследванията в дисертацията, но при 
сравняване на количествени данни при доброволците в началото на 
експеримента и в края на проследявания период трябва да бъдат 
прилагани чифтните тестове за зависими групи: Чифтен t-тест (Paired 
Samples t-Test) при нормално разпределение на количествената 
променлива или Wilcoxon Signed Ranks Test при количествени данни с 
ненормално (не-Гаусово) разпределение. 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Безспорно в раздела „Резултати и обсъждане” най-добре 

проличава големият обем работа извършен при разработването на 
дисертацията и се очертават основните резултати с научна значимост. 
Потвърдено е, че рестрикцията на калории в диетата се отразява 
благоприятно върху липидния профил като води до понижение на 
серумните нива на ТАГ, общ холестерол и LDL-холестерол. При 
провеждане на изследванията след прилагане на стресов за организма 
тест (ОГТТ) се получени интересни и нови данни, показващи, че ОГТТ 
предизвиква дългосрочен ефект върху метаболизма като води до 
значително понижение на общ и LDL- холестерол при лица с наднормено 
тегло, и до ефекти бърху оксидативния фенотип (понижение на 
вътреклетъчния глутатион и серумния МДА и до повишение на и 
повишение на МДА в еритроцитите). 

Резултатите от модела на LPS-индуциран стрес на изолирани 
PBMC от доброволци на диета с рестикция на калории, дават основание 
да бъдат направени изводи и изведени приноси с оригинален характер, 
които доказват, че прилагането на LPS води до антиоксидантен и 
възпалителен отговор, демонстрирани с повишени транскрипционни 
нива в РВМС на GCL, IL-6 и IL-1b.  

От изследванията с прием на чай от камшик в продължение на 25 
дни и от култивирането на изолирани от доброволците PBMC, са 
изведени резултати, които водят до изводи с оригинален характер. 
Установени са промени в адипокиновия профил при лица с нормален 
ИТМ, изразено в увеличени нива на лептин и намалени нива на 
адипонектин. Оригинални са и резултатите за понижена експресия на 
гените на про-възпалитни цитокини  (IL-6 и IL1b) в PBMS, доказващи 
противовъзпалително действие на чая от камшик при хора. Потвърден е 
положителният ефект на билката върху антиоксидантния капацитет и 
нивата на глутатион в плазмата на доброволците и повишена експресия 
на редокс-сенситивния ензим GCL в изолирани PBMC.  

Обсъжданията на резултатите от отделните проучвания са 
правени непосредствено след представяне на резултатите и се 
характеризират със задълбоченост и аналитичност. Докторантката 
умело е намерила обяснения на резултати, които на пръв поглед  са 
противоречиви или нелогични, като по този начин тя е показала своите 
задълбочени и обширни знания относно сигналните вътреклетъчни 
пътища и  механизмите, чрез които някои от биологично-активните 
компоненти на билката оказват своите ефекти в организма.    






