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СТАНОВИЩЕ 

на дисертационен труд на тема: 

„Проучване на някои възможни механизми на увреждане на черния дроб, свързани с 

оксидативния стрес в условията на експериментална термична травма. Роля на 

мелатонина в хепатопротекцията“, 

за присъждане на научната степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ 

на доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, дм 

Рецензент: проф. дбн Румяна Атанасова Бакалова-Желева, 

член на Научното жури, съгласно заповед № P-1000-468/02.07.2014  на Ректора на Медицински университет-Варна 

(със заповед  Р-109-133/25.07.2014 определена да представи  становище относно дисертационния труд  на доц. д-р 

Ганка Йорданова Бекярова за присъждане на научната степен „доктор на науките“ по Научно направление 7.1. 

Медицински науки, научна специалност „Патофизиология”) 

 

Доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова е родена на 24.07.1952 г. в гр. Котел. През 1977 г. 

завършва Медицински университет-София, придобивайки магистърска степен по „Медицина“.  

Академичната й кариера стартира през 1980 г., след спечелен конкурс за асистент по 

„Патофизиология“ в Мединиския факултет на Медицински университет-Варна. Д-р Бекярова 

заема последователно следните академични длъжности: асистент (1980-1984), старши асистент 

(1984-1989), главен асистент (1989-1999) и доцент (1999-понастоящем), като професионалното й 

развитие е изцяло в областта на патофизиологията. През 1984 г. придобива специалност 

„Патофизиология“ в системата на здравеопазването, а през 1990 г. – научно-образователната 

степен „доктор“ по същата специалност. Понастоящем доц. д-р Г. Бекярова е ръководител УНС 

по патофизиология, катедра „Физиология и патофизиология“ на Медицинския факултет към 

Медицински университет-Варна. 

По настоящата процедура за защита на дисертационен труд за присъждане на научната 

степен „доктор на науките“, д-р Бекярова е представила всички необходими документи, в 

съответствие със ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Медицински 

университет-Варна. 

Дисертационният труд е посветен на много актуална, все още недостатъчно добре 

изследвана и широкодискутирана тема в научната литература – за патофизиологичните 

механизми, обуславящи уврежданията на черния дроб при термична травма (ТТ) и в частност – 

на протективната роля на мелатонина и молекулните механизми, обуславящи тази протективна 

роля.  Работата на д-р Бекярова акцентира върху ролята на оксидативния стрес в чернодробните 
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увреждания при експериментален модел на ТТ, както и на редокс-модулиращото действие на 

мелатонина като молекулна основа на хепатопротекцията. Темата на дисертационния труд е с 

подчертана социална значимост, като се има предвид, че ежегодно в света умират около 20-30 

хил. деца и възрастни от усложнения в следствие на ТТ (по данни на СЗО). Бих искала да 

подчертая също, че изясняването на молекулните механизми на мелатонин-опосредстваната 

протекция на организма е от изключителна важност за разработването на нови терапевтични 

стратегии, свързани не само с хепатопротекцията в условия на ТТ, но и с канцерогенезата, 

невродегенеративните увреждания, автоимунните заболявания и др. В този контекст, 

дисертационният труд на д-р Бекярова и в частност, представената от нея молекулна хипотеза, 

имат подчертано иновативен характер и са база за перспективни бъдещи изследвания. 

Дисертационният труд е описан на 200 страници и е структуриран по стандартния начин, 

състоящ се от разделите: „Литературен обзор“ – обхващащ 73 страници (онагледен с 13 фигури), 

„Цел и задачи” – 1 страница, „Материали и методи” – 9 страници, „Собствени резултати” – 28 

страници, „Обсъждане на резултатите” – 49 страници, „Изводи и приноси“ – 7 страници, 

„Литература“ – 31 страници. Резултатите са представени под формата на 33 фигури и 3 таблици. 

Библиографията обхваща над 600 заглавия, повечето от които след 2000 г. 

Дисертантката е представила систематизирано комплексно проучване върху възможните 

патофизиологични механизми на увреждане на черния дроб при ТТ, свързани с нарушаване на 

редокс-статусa в организма и регулирането на този процес от мелатонина. Литературният обзор 

отговаря напълно на темата и целите на дисертационния труд. Много добро впечатление прави 

последният раздел на обзора – „Мотивация за провеждане на настоящото изследване”, който е в 

тясна логическа връзка с целите и задачите на дисертацията и въвежда читателя към подбраните 

методични подходи, изложените експериментални резултати и тяхното обсъждане. 

Изследвани са голям брой биохимични показатели – про- и антиоксидантни фактори, 

про- и антиапоптозни фактори, про- и анти-възпалителни маркери, транскрипционни фактори 

(регулиращи възпалителния отговор и антиоксидантната защита на организма), маркери за 

чернодробна дисфункция, маркери за ендотелна и микроциркулаторна дисфункция и др. За 

целта е използван голям набор от препаративни и аналитични методи. Методичната част 

впечатлява със своята мултидисциплинарност и представлява един отличен атестат за високата 

професионална подготовка на д-р Бекярова. Като цяло, експерименталните методи са описани 

ясно и достатъчно подробно и болшинството от тях могат да бъдат възпроизведени без 

ползването на допълнителни източници. 

Поставените цели и задачи са формулирани ясно и точно. 
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Експерименталните резултати са описани в логична последователност и са онагледени с 

голям брой фигури и таблици. Като цяло, интерпретацията на резултатите е направена 

внимателно и коректно, без излишни спекулации. Д-р Бекярова е успяла да обобщи 

изключително добре получените данни от многобройните анализи и да представи стройна и 

ясна хипотеза за молекулната природа на уврежданията на черния дроб при ТТ и мелатонин-

опосредстваната хепатопротекция. 

Изводите, направени в края на дисертационния труд съответстват напълно на получените 

резултати. Приносите са много добре систематизирани, което оценявам положително на базата 

на огромния набор от молекулни маркери, анализирани в хода на изследванията. 

Бих искала да акцентирам върху две много важни находки в дисертационния труд на д-р 

Бекярова: 

(1) «Резултатите от това изследване разкриват потенциала на мелатонина като 

плеотропен фактор с изразено хепатопротективно действие и перспективи за бъдещото му 

използване самостоятелно и в комедикация при пациенти с ТТ». Това е извод, който 

дисертантката е направила при обобщаване на получените от нея резултати и използвания 

експериментален модел. Приемам напълно това твърдение, така както е формулирано, като бих 

искала да допълня, че използването на мелатонина в комбинация с химиотерапевтици може да 

се окаже перспективен подход и при други патологични процеси. Потенциалът на подобен 

терапевтичен подход – комбинация на конвенционални химиотерапевтици с редокс-модулатори 

(какъвто е мелатонинът), е огромен при всички заболявания, при които се наблюдава 

нарушаване на редокс-сигнализацията на клетките, тъканите и телесните течности. 

Показано е, че протективният ефект на мелатонина върху черния дроб при ТТ се свързва 

с повишаване експресията на eNOS. Този факт хвърля нова светлина върху теорията за ролята 

на активните форми на кислорода в организма и по специално, за ролята на азотния оксид. 

Представените от д-р Бекярова резултати са пряко доказателство, че азотният оксид не е 

прооксидант (както се считаше до неотдавна). Това е едно ново виждане в съвременната 

световна литература, което се изказва все по-често от водещите специалисти в областта на 

оксидативния стрес. На активните форми на кислорода и азота не би следвало да се гледа 

единствено като на прооксиданти и увреждащи фактори. В този контекст бих искала да изкажа 

задоволството си от оригиналното съвременно виждане на д-р Бекярова по този въпрос, от което 

могат да се поучат редица специалисти, работещи в областта на свободно-радикалните процеси 

в биологията и медицината. Д-р Бекярова е акцентирала още в обзора на литературата, че 

активните форми на кислорода са важен елемент от клетъчния редокс-статус и редокс-

сигнализация и не следва да се разглеждат като увреждащ фактор при ниски концентрации. 
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