
 

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-109-263/18.08.2015 г. на Ректора на 

Медицински Университет, гр. Варна 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

„Доктор“ на асистент Неше Ферахова Назифова-Тасинова, докторант на самостоятелна 

подготовка в МУ-Варна на тема: „Идентифициране на биомаркери за оценка на 

фенотипната пластичност с приложение в науката за хранене”. 
 

1. Актуалност на тематиката 

Науката за храненето има за цел да различи и идентифицира диетите и 

хранителните фактори, които подобряват здравето и предотвратяват заболяванията. В 

тази връзка е важно да се направи оценка и характеристика на фенотипната 

пластичност на индивида като индикатор за здравния му статут. До момента у нас не е 

правен подбор на маркери и няма стандартизирани параметри за проследяване на 

промените при изучаване на фенотипната флексибилност. С оглед на това  

разработеният от ас. Неше Ферахова Назифова-Тасинова дисертационнен труд е добре 

планирано, цялостно и задълбочено изследване, с иновативен и интердисциплинарен 

характер, което дава възможност да се оцени ефекта от определена хранителна 

интервенция върху промените във фенотипната пластичност на индивида. Всичко това 

определя актуалността и значимостта на направеното от автора на дисертацията 

проучване. 

2. Основни характеристики на дисертационния труд 

Дисертационният труд е с обем 195 страници текст и включва 11 раздела: 

Въведение, Литературен обзор, Цел и задачи, Материал и методи, Резултати и 

обсъждане, Заключение, Изводи и приноси, Използвана литература, Списък на 

научните публикации и участия във връзка с темата на дисертацията, Списък на често 

използвани съкращения и Финансиране. Онагледен е с 40 фигури, 14 таблици и две 

схеми. Библиографската справка включва общо 363 литературни източника, от които 5 

на кирилица и 358 на латиница. 

Всички раздели  на дисертацията са добре и изчерпателно разработени. 

Актуалността на темата е добре очертана и обоснована във Въведението на 

дисертацията.  



Представеният литературен обзор е стегнат, изчерпателен, добре 

систематизиран и показва отличната осведоменост на автора, относно разглеждания 

проблем. 

Целта на дисертационния труд е ясно формулирана, поставените четири задачи 

са разработени и представени в логическа последователност. 

Прави впечатление, многообразието от използвани методи, както класически, 

така и съвременни  биохимични и молекулярно-биологични методи, което е основание 

да се счита, че докторантката е придобила необходимия методичен опит при извеждане 

на научен експеримент. Методите, подбрани за изпълнението на дисертационния труд, 

са научно-обосновани, стандартни и без съмнение позволяват получаването на 

коректни научни резултати и дават възможност да се отговори на поставените в 

дисертационния труд цел и задачи. Анализът на получените резултати е проведен на 

базата на прилагане на подходящи статистически методи и използване на 

специализиран софтуер.  

Изложението е балансирано с превес на собствените изследвания на кандидата. 

Големият брой използвани литературни източници дава възможност на докторантката 

да се ориентира правилно в тематиката и да открои нерешените проблеми, както в 

чисто научен така и в научно-приложен аспект. 

Асистент Неше Тасинова показва умение да анализира и синтезира наличната 

информация в контекста на съществуващите дискусионни аспекти и умело и творчески 

да я използва при интерпретация на получените собствени резултати. 

3. Оценка на резултатите и приносите 

Приемам представените от докторанта оригинални научни и научно-приложни 

приноси към дисертацията, както и тези с потвърдителен характер.  

Приносите  с оригинален характер са свързани с: 

- Провеждане за първи път на проучване за подбор на биомаркери, за 

установяване на промени във фенотипната пластичност като резултат от проведени 

хранителни интервенции;  

- Получаване на данни за наличие на дългосрочни ефекти от орален глюкозо-

толерантен тест върху метаболизма, оценени с клинични биохимични показатели, 

параметри на оксидативен статус и адипокини;  

- Подбиране на клинични биохимични маркери, за оценка на промени във 

фенотипната пластичност след дългосрочна калорийна рестрикция;  

- Получаване на данни за молекулярно-биологични маркери, за оценка на 

промени във фенотипната пластичност след прием на билкови екстракти;  

- Установяване влиянието  на чай от камшик върху метаболизма, изразено в 

увеличени плазмени нива на триглицериди и лептин.  



 

 

 


