
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Петя Павлова Иванова 

Секция ”Биология и екология на морето”, Лаборатория ”Молекулярна таксономия  и 

екология на морски хидробионти”, Институт по Океанология, БАН 

Член на научно жури, определен със Заповед № Р-109-238/29.07.2015 г. на Ректора на 

Медицински Университет, гр. Варна 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

„Доктор“ на асистент Милена Гинчева Пашева, докторант на самостоятелна подготовка 

в МУ-Варна на тема: „Проучване метаболитните ефекти на водно-алкохолни 

екстракти от дървесини с традиционно приложение в България“. 

1. Актуалност на тематиката 

Дисертационния труд на Милена Пашева  представлява цялостно, изчерпателно 

и  интердисциплинарно изследване на метаболитните ефекти на водно-етанолови 

извлеци от дървесини на четири дървесни вида в България, традиционно използвани за 

оцветяване на алкохолни напитки. Разработката съдържа нова информация за ефекта на 

екстрахираните активни компоненти на дървесината от черна черница, върху 

оксидантната активност и липидния метаболизъм. Актуалността на представеното 

изследване се определя и от факта, че до момента  липсват научни данни за лечебния 

потенциал на дървесни видове. В тази връзка представеното широкообхватно 

проучване дава ценна информация за приложимостта на етанолов извлек от дървесина 

на  черна черница (Morus nigra) за превенция и лечение на затлъстяването, диабет тип 2 

и някои хронични заболявания. В този смисъл представената дисертация е разработка 

не само с научна, но и с научно-приложна стойност и значимост. 

2. Основни характеристики на дисертационния труд 

Представеният за становище дисертационен труд е разработен на  151 страници 

и включва текст, структуриран в девет раздела: Въведение, Литературен обзор, Цел и 

задачи, Материал и методи, Резултати, Дискусия, Изводи, Приноси и Литература. 

Онагледен е с 31 фигури и 7 таблици. Библиографската справка включва общо 333 

литературни източника, от които 21  на кирилица и 312 на латиница. 

Всички раздели на дисертацията са добре и изчерпателно разработени. 

Заглавието на дисертацията ясно и точно отразява нейното съдържание. Въведението 

логично и уместно насочва към важността на разглеждания проблем, свързан с 

използването на лечебния потенциал на  някои популярни дървесни видове. 

Литературният обзор е с обем 42 страници и обхваща информация както за 

приложението на различни видове традиционно използвани дървесини за оцветяване на 

алкохолни напитки в България, за активните компоненти с растителен произход и 

техните метаболитни ефекти, както и подробна информация за ботаническите и 

фитотерапевтични данни за черната черница. Той е конкретен и изчерпателен. Смятам, 



че структурата на литературния обзор е правилна и има пряко отношение към целите на 

дисертацията и поставените задачи. Информацията в него е събрана след преглед на 

много голям брой литературни източници. Този факт говори за отличната 

информираност на докторанта по научния проблем както и умението му да обобщава и 

анализира литературните данни. 

Целта на дисертационния труд е ясно формулирана, поставените седем задачи са 

разработени и представени в логическа последователност и кореспондират пряко с 

поставената цел.   

Разработката е на съвременно високо научно равнище, реализирана на база на 

прилагане на подходящи методи за анализ, позволяващи постигане на поставената цел 

и получаване на адекватен отговор на задачите, решавани в дисертационния труд.  

Използваните статистически методи и специализиран софтуер са правилно подбрани и 

позволяват провеждането на качествени анализи и сравнения на базата на конкретно 

получените резултати. Резултатите са обсъдени умело и обобщени в заключенията на 

дисертацията.   

 3. Оценка на резултатите и приносите  

 Интерес представлява установения цитопротективен ефект на водно-етанолов  

извлек от дървесина на черна черница върху жизнеността на клетъчните култури.       

Специално внимание заслужава анализирането на антиоксидантното, 

противовъзпалително и антиобезитно действие на етанолов извлек от дървесина на 

черна черница в in vitro модели на индуциран оксидативен стрес и възпаление, 

очертаващ го като потенциален източник на активни компоненти в превенцията и 

лечението на различни хронични заболявания. Особено ценни са и резултатите, 

разкриващи добрия потенциал на етанолов извлек от дървесина на черна черница за 

подобряване на липидния метаболизъм, чрез повлияване на нивата на генна експресия 

на гени свързани с адипогенезата. Получените резултати разкриват и значителения 

противодиабетен потенциал на извлека от дървесина на черна черница, което има 

важен принос във връзка с необходимостта от разработване на по-безопасни и 

ефективни методи за лечение на диабета, който в последните години се превръща в 

сериозна заплаха за човешкото здраве в световен мащаб.  

Дисертацията има следните оригинални приноси: За първи път е определено 

общо полифенолно съдържание и антиоксидантна активност (in vitro) на водно-

етанолов извлек от дървесина на черница (M. nigra), като е установена висока 

корелационна зависимост между двата показателя; За първи път е установен 

диапазонът на концентрациите на извлека, които са нетоксични при прилагане върху 

преадипоцити и макрофаги; Получени са първите научни данни за антиоксидантните и 

противовъзпалителните свойства на извлека, чрез повлияване експресията на редокс-

сензитивни гени и гени за провъзпалителни белтъци в норма и в модели на оксидативен 

стрес и възпаление; Получени са първите научни данни за антиобезитен потенциал на 

извлека, чрез повлияване експресията на гени свързани с липидния метаболизъм в 

диференцирани адипоцити. 
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