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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Стиляна Петкова Белчева, дм 

Катедра “Специална педагогика и Логопедия“ 

Факултет по начална и предучилищна педагогика 

СУ “Св. КлиментОхридски” 

 

Относно: Дисертационен труд на д-р Антоанета Борисова Георгиева на тема: 

„Психофармакологични ефекти на фенолни киселини в експериментални 

фармакологични проучвания” за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор”, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.1. Медицина и научна специалност „Фармакология”. 

Научен ръководител: проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.н. 

Научен консултант: доц. д-р Роман Емилов Ташев, д.м. 

 

Представеният дисертационен труд е структуриран  според изискванията за 

формата и съдържанието на работи от такъв вид. Той обхваща 163страници, които 

включват въведение (стр. 7 - 8), литературен обзор (стр. 9-49), цел и задачи (стр. 50), 

материали и методи (стр. 51-56), собствени резултати и обсъждане (стр. 57 - 124), 

обобщена дискусия (стр. 125 - 126), изводи (стр. 127-128), приноси (стр. 129) и 

библиография (стр. 130 -163). 

Актуалност на проблема: В последните години нараства интересът към 

фармакологично активни вещества от природен произход, активни при различни 

социално значими заболявания. В световен мащаб се провеждат проучвания за търсене 

на природни съединения с по-малко странични и нежелани ефекти за лечение на 

състояния на тревожност, депресии, деменции от различен произход. Полифенолите са 

едни от най-широко разпространените растителни съединения. Фенолните киселини, към 

които спадат хлорогеновата, феруловата и галовата киселина, и кверцетинът 

(представител на флавоноидите) са широко разпространени растителни съединения, 

съдържащи се в редица плодове (горски, цитрусуви, градински и егзотични), зеленчуци, 

зърнени култури, чай, кафе и др. Установени са протективни ефекти на фенолните 

киселини при модели на болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон, невропатична 

болка и др. Липсват обаче, данни за ефектите им върху изследователското поведение, 

двигателната активност, състоянието на тревожност, обучителните и паметовите процеси 

и то при млади/здрави плъхове. На този проблем е посветен и дисертационния труд на д-

р Антоанета Георгиева. 

Литературният обзор е интелигентно и компетентно написан. В ясна и сбита форма 

са изложени данни най-вече от последните десет години, представящи нивото на 

съвременните познания, както за физикохимичните свойства на хлорогенова, ферулова, 
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галова киселина и кверцетин, за фармакокинетиката и фармакодинамиката им, така и за 

ефектите им върху нервната система. 

Особенно добро впечатление прави, в края на обзора, главата „Обобщение на 

литературните данни“, в която много ясно се изяснява проблема и аргументира целта и  

произтичащите от нея задачи, които са точно и ясно формулирани. 

Трябва да се посочи, че включеният в литературния обзор материал е представен на 

разбираем език, което е характерно и за последващото изложение на автора. 

Литературният обзор представлява едно много добро постижение на авторката и 

показва, че тя познава отлично научната литература и научните проблеми, свързани с 

разработваната тема. 

От частта “Материали и методи” се вижда, че д-р Георгиева правилно е 

подбрала методичните подходи за разрешаване на поставената цел. Считам, че в 

методологично отношение дисертационния труд е изпълнен на много добро ниво. 

Резултати. Проучванията са проведени в логична последователност. Получените 

данни при използване на адекватни подходи, прецизно обработени с помощта на 

статискически методи са убедителни. Много добре и ясно са представени резултатите от 

отделните изследвания в 21 цветни фигури и 19 таблици. Това създава отлична 

прегледност и документиране на научните факти от собствените изследвания, което е 

характерно зa целия научен труд. За яснотата и по-лесното възприемане на получените 

резултати, допринасят и дискусиите на данните след всяка глава. 

Представената работа е напълно достатъчна по обем. Като цяло давам положителна 

оценка на собствените проучвания. 

В дискусията след всяка глава, както и в обобщената дискусия в ясна и сбита форма са 

обобщени получените данни. Така системно, както е проведено изследването е 

построено и обсъждането на получения фактически материал. Д-р А. Георгиева използва 

умело и задълбочено обширните си литературни познания за да обсъди компетентно и 

критично собствените си резултати. 

Литература: Литературата на дисертационния труд обхваща 308 заглавия, само на 

английски език, цитирани в различните му раздели. 

В резултат на прецизно извършената работа и правилното обсъждане на 

резултатите са направени 4 подробни изводи. Приемам изводите. Те отразяват 

извършените научни изследвания. Приносите реално отразяват постигнатото за първи 

път в науката. Те имат не само теоретично значение, но и представляват интерес за 

медицинската практика.  

Във връзка с дисертационния труд са отпечатани 5 научни статии, от които на 2 д-р 

Георгиева е пръв автор. Две от публикациите са в научни списания с импакт фактор. Д-р 

Георгиева е участвала с 13 научни съобщения на наши и международни форуми. 
Въз основа на гореизложеното, преценявам, че дисертационния труд на д-р 

Антоанета Георгиева напълно отговаря на изискванията и препоръчителните 

наукометрични критерии за присъждане на образователната и научната степен "Доктор". 
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В заключение, оценката ми за представения от д-р Антоанета Георгиева дисертационен 

труд на тема „Психофармакологични ефекти на фенолни киселини в експериментални 

фармакологични проучвания” е изцяло положителна и с настоящето становище 

изразявам дълбокото си убеждение, че трудът отговаря на изискванията, за присъждане 

на образователна и научна степен  „доктор”. Въз основа на гореизложеното, 

убедено препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да присъдят на д-р 

Антоанета Борисова Георгиева образователната  и научна степен  „доктор”по  

Фармакология. 

 

 

24.03. 2016 г.     Член на журито: 

София       /проф. д-р С. Белчева, дм/ 

 


