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Кратки биографични данни за докторанта 
Милена Гинчева Пашева завършва магистърска степен по биология през 1994 

Софийски университет“ Св. Климент Охридски“, Биологически факултет. Седем 
години работи като технически сътрудник на ректора на Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, а от 2012  до сега е асистент по биохимия в 
Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика. От април 2014 е 
зачислена като докторант на самостоятелна подготовка за придобиване на 
образователна и научна степен „доктор“ и започва специализация по Биохимия в 
системата на СДО. Преминала е обучителен курс Fora 3 за Управление на проекти от 
Приоритета „Здраве“ на 7 РП на ЕС, 2012 г., курс към Докторантско училище към 
МУ-Варна: „Мениджмънт на биомедицинските научни изследвания в малък 
изследователски екип“, 2013 г. и курс по английски език ниво А2.  

Милена участва в научните колективи на всички научно-изследоователски 
проекти разработвани в Катедрата по по биохимия, молекулна медицина и 
нутригеномика в рамките на МУ-Варна и 7 РП на ЕС. Получила е награда най-добър 
постер на докторант за участие в Научно-практическа конференция 
Предизвикателства при обучението на магистър-фармацевти“ 

Научните интереси на Милена Пашева се оформят и развиват след 
включванетто и в академичия състав на катедрата и са насочени в проблематиката на 
групата, ръководена от проф. Иванова, а именно «Изследване състава и 
биологичната активност на български лечебни растения като потенциален ресурс за 
нутрацевтиката».  

В тази област е представеният за резензиране дисертационен труд на Милена 
Пашева.  

 
2. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и 

задачи 
В последните години нараства интересът към българските лечебни растения 

като потенциално средство за профилактика и лечение на различни патологични 
състояния. Съществува и тенденция да бъде направена научна обосновка на 
традициите на нашите деди. Познанията за лечебния ефект на дървесните видове 
основно се базира на приложението на техните листа, цветове, плодове и кора във 
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вид на запарки, чайове инфузии. Въпреки, че дървесините на някои растения намират 
широко приложение в бита, липсват научни данни за изследване на различни аспекти 
на биологична активност на техните извлеци. 

Към момента в България няма проведени систематични проучвания върху 
полифенолното съдържание и антиоксидантна активност на етанолови извлеци на 
дървесини от растения, използвани за оцветяване на високо алкохолни напитки. В 
световната научна литература данните за фитохимичния състав на извлеци на 
дървесина на черна черница са оскъдни и липсват проучвания върху биологичната им 
активност. Настоящият дисертационен труд е посветен именно на такова изследване, 
поради което считам темата за актуална и иновативна. 

Ето защо, темата на дисертационния труд на Милена Пашева, целящ да 
направи оценка на ефектите на водно-алкохолни извлеци от дървесини с 
традиционно приложение в България върху нормалния метаболизъм и при in vitro 
модели на метаболитни нарушения, е актуална и с фундаментално-научна и 
практическа и  значимост. 

3. Структура на дисертационния труд 
Представеният ми за рецензиране дисертационен труд е съобразен с общите 

изисквания и е структуриран по стандартен начин. Написан е на 151 страници, 
илюстриран е с 31 фигури и 7 таблици. Литературен обзор с въведение - 43 стр., Цел 
и задачи-2 стр., Материали и методи - 12 стр., Резултати и обсъждане – 31 стр; Дис-
кусия -28. Изводите и приносите са на 3 стр. В дисертацията са цитирани 333 
литературни източници, от които 21 на кирилица и останалите на латиница, като 
около една четвърт от цитираните статии са публикувани през последните 5 години 
(от 2010). Използваните съкращения са изнесени в отделен списък. 

4. Познаване на проблема - Оценка на литературния обзор 
Дисертационният труд включва богат и информативен литературен обзор. Той 

е структуриран в четири основни раздели: 1) анализ на данни за приложението на 
водно-алкохолни екстракти от дървесини,с традиционно приложение в България; 2) 
характеристика на активни компоненти с растителен произход; 3) метаболитни 
ефекти на растителни компоненти; 4) ботанически и фитотерапевтични данни за 
Morus nigra L. (черна черница). 

В литературният обзор е предстабена информация за приложението и 
наличните до момента аспекти на изследване на водно-алкохолни екстракти от 
дървесини, както и мотивация за идеята на настоящото изследване. Многостранно и 
задълбочено е представен анализ на световната научна информация относно 
отделните класове полифеноли и  на метаболитните ефекти на активни компоненти с 
растителен произход. Във връзка с целта на изследването акцент е поставен върху 
антиоксидантната, противовъзпалителна и антиобезитна активност на 
полифенолите. Представени са ендогенните механизми на антиоксидантна защита. 
Аналитично са описани отделните молекулни механизми, чрез които растителните 
компоненти противодействат на свободното радикалово окисление, както и връзката 
между продукцията на активни кислородни форми (АКФ), нискостепенно възпаление и 
затлъстяване и ролята им при индуциране на възпаление чрез активиране на 
редокс-сензитивни транскрипционни фактори като NF-кВ и МАРК в резултат на което 
се продуцират адипокини и проинфламаторните цитокини от макрофаги като TNFα, 
IL-6, IL-1β.  

Отделните глави на литературния обзор са свързани логично, отговарят на 
поставените задачи и са ориентирани към целта на изследването, обект на 
дисертационния труд 

Литературният обзор е изчерпателен, много добре структуриран и 
системтизиран, което прави четенето му лесно и приятно и в същото време показва 
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богатата информираност на докторантката по проблематиката, както и способността 
и да вниква в същността на проблемите, критично да ги анализира и умело да ги 
обобщава.  

Към литературния обзор нямам забележки по отношение съдържание, обем и 
последователност на изложението.   

На основата на задълбочения и информативен литературен обзор са изведени 
целта и задачите на дисертационната работа, които са представени ясно, конкретно и 
последователно.  

5. Методика на изследването 
Разделът “Материали и методи” на дисертацията обхваща 12 стр. и е развит 

подробно и задълбочено. Дизайнът на проучването е добре обоснован и е в логична 
връзка с поставените цели и задачи. Представените в дисертационния труд резултати 
са получени и анализирани при умелото използване на съвременни 
молекулярно-биологични методи и  експериментални модели, които са добро 
постижение както за дисертанта така и за целия научен колектив. 

За приготвянето на водно-етаноловите извлеци от дървесини са използвани 
суха сърцевина от черна черница, салкъм и смрадлика и препечен дъбов чипс като са 
спазени пропорциите от традиционната рецепта за оцветяване на ракия. Общото 
полифенолно съдържание и антиоксидантна активност на водно-етаноловите 
извлеци от дървесини са определени спектрофотометрично с утвърдени и добре 
познати методи, а оценката на биологичните ефекти на извлека от дървесина на 
черница е извършена върху преадипоцитна клетъчна линия 3T3-L1 и 
моноцитно-макрофажна  миша клетъчна линия J774A.1 като са приложени три 
експериментални модела: 1) модел на индуциран оксидативен стрес; 2) модел на 
индуцирано възпаление; 3) диференциране на преадипоцити. За определяне нивата 
на генна експресия е използван двустъпков количествен Real-Time PCR.  

Използваните методи са адекватни, чувствителни и с необходимата 
възпроизводимост, което дава гаранция за точността на получените резултати.  

7. Характеристика и оценка на резултатите и обсъждането им 
Резултатите и дискусията към тях са обособени в отделни, логически свързани 

глави. Получените резултати включват голям брой оригинални и потвърдителни 
данни, представени в 5 раздела, в съответствие с поставените задачи. Резултатите 
са богато илюстрирани с добре оформени, ясни и разбираеми фигури.  

При сравнителното изследване на извлеци от дървесина на четирите дървесни 
вида (черна черница, салкъм, смрадлика и дъб) се установява, че най-високо 
съдържание на общи полифеноли и едновременно с това най-висок антиоксидантен 
капацитет проявява етаноловият извлек на черница, което дава основание на 
докторантът следващите изследвания да продължи с този дървесен вид и неговия 
40% водно-етанолов извлек. С проведените качествените химични анализи се 
доказва, че проявената високата антиоксидантна активност на извлека се дължи 
основно на съдържанието на танини, което е в съответствие с данните на други 
автори, и води до заключението, че танините, които са индетифицирани в много 
растителни храни и напитки са едни от основните биологични антиоксиданти. 

За основните изследвания в дисртационния труд включващи третиране и 
култивиране на два вида клетъчна линия, е необходимо установяването на 
нетоксичните дози от водно-етаноливия извлек от дървесина на черница, което 
докторантът прави с 10 различни дози и подбира три, които са нетоксични 
едновреммено и за двете клетъчни линии (0.312%, 0.625% и 1.25%).  
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Най-обширни и с най-много съществени оригинални и потвърдителни приноси с 
фундаментално и приложно значение са резултатите от изследванията на 
антиоксидантното, противодиабетно и потенциално антиобезно действие на 
избраните три дози на водно-етаноловия извлек от дървесината на черната черница 
проведени върху три модела на клетъчни култури. Използваните модели са на 
третичен бутилов хидропероксид (t-ButOOH) индуциран оксидативен стрес и 
LPS-индуцирано възпаление при миши преадипоцитна моноцитно-макрофажна 
клетъчнии. Третият модел при зследванията на антиобезния потенциал на 
екстрактите е проведен след диференциране на преадипоцитната линия. Проследени 
са експресията на иРНК ниво на два редоксчувствителни гени (GCL GPx-4, ),  на девет 
гени свързани с възпалителния отговор (NF-kB, TNF-a, IL-6, IL-1b, COX-2, iNOS, 
ICAM-1, FABP4, Sirt-1) и на три гени, свързани с липидния метаболизм (C/EBPa, 
PPARg, FABP4). Оригинални са резултатите, показващи понижаване под действие на 
извлека от черница на индуцираните от оксиданта и индуктора на възпаление 
транскрипционни нива на ензими свързани с ендогената антиоксидантна зашита 
(GCL), което отразява неговия антиоксидантния ефект. Освен това в условия на 
индуциран оксидативен стрес и особено в модела на възпаление, извлекът оказва 
противовъзпалителен ефект като понижава нивата на иРНК на транскрипционния 
фактор NF-kB и на провъзпалителния цитокин TNF-a.  

Получено е оригинално експериментално доказателство за 
противовъзпалителния ефект на извлека на дървесината на черница, демонстриран 
чрез понижаване нивата на иРНК за IL-1β и за провъзпалителния ензим iNOS, както и 
повишението на иРНК за Sirt-1 в модела с LPS стимулираните макрофаги.  

Резултатите от пилотното проучване на антиобезитния  потенциал на извлека 
на дървесина на черница водят до приноси с оригинален характер: за първи път е 
получено експериментално доказателство в in vitro модел на диференцирани 3T3-L1 
адипоцити за потенциала на етанолов извлека на дървесина на черница относно 
инхибиране на адипоцитната диференциация, чрез инхибиране на адипогенните 
транскрипционни фактори PPARy и С/ЕВРα и техния таргетен ген аР2. 

Нямам забележки и критики по отношение съдържанието и описанието на 
резултатите. Има само дребни неточности, които трябва да бъдат избегнати при 
публикуване на резултатите: нпр. стр. 87 превода на ICAM-1 е неточна; адхезионният 
протеин е интерцелуларен, а не интрацелуларен. Фигурите са естетични и много 
информативни, даващи възможност на читателите бързо и лесно да се ориентират в 
получените резултати. 

Специално внимание бих искала да отделя на обсъждането на резултатите. 

Запознавайки се с големия брой резултати получени в сложни експериментални 

схеми, включващи различни клетъчни линии, модели и концентрации на извлеците в 

културалнатта среда, у мен се родиха много въпроси, които намериха своя точен и 

логичен отговор в дискусията, която се отличава със дълбочина, аналитичност, кри-

тичност и комплексност. 

8. Оценка на изводите и приносите 
Въз основа на този задълбочен анализ на резултатите Милена Пашева 

извежда крайните изводи от дисертационната работа, които са в пълно съответствие 
с получените резултати, но смятам, че са представени доста обстойно и подробно, 
което е било възможно да бъде избегнато. Тези изводи очертават оригинални при- 




	bookmark0
	bookmark6
	bookmark7



