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РЕЦЕНЗИЯ 

 
от Проф. д-р Димитър Терзииванов, дм, дмн Медицински Факултет, СУ „Св. Климент Охридски” 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор' в област на 

висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 

4.2. Биологични науки и научна специалност "ФИЗИОЛОГИЯ 

НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА" 

 

Автор: Д-р ИРИНА ИЛИЕВА ПАШАЛИЕВА 

Форма на докторантурата: самостоятелна подготовка 

Катедра: Катедра по физиология и патофизиология, МФ, МУ, Варна 

Тема: МЕЛАТОНИН - ИНИЦИИРАНИ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ПУСКОВИЯ МЕХАНИЗЪМ 

НА ХЕМОСТАЗАТА У ПЛЪХОВЕ 

Научен ръководител: Проф. д-р Негрин Негрев, дм, дмн 

 

1.  ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И ДОКТОРАНТА 

 

Представените документи са съставени според изискванията на МЕДИЦИНСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”- ВАРНА за провеждане на защити 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор" и научната степен „доктор на 

науките" и включва следните документи: 

-  молба до Ректора на МУ-Варна за разкриване на процедурата за защита на дисер-

тационен труд 

-  автобиография в европейски формат с подпис на докторанта 

-  нотариално заверено копие от диплома за висше образование 

-  заповед за зачисляване в докторантура 

-  заповед за провеждане на изпит от индивидуалния план и съответен протокол за 

издържан изпит за докторантски минимум по специапностга 

-  протокол от катедрен съвет за предварително обсъждане на дисертационния труд и 

взетите решения за разкриване на процедура и за състав на научно жури 

-  дисертационен труд 

-  автореферат 

-  списък на научните публикации по темата на Дисертацията 

-  копия на научните публикации 

-  списък на участията в научни форуми 

-  декларация за оригиналност и достоверност на резултатите и приносите в дисерта-

ционния труд, както и на приложените документи 

-  други документи, свързани с хода на процедурата 

2.  КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТА 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ: През 1989 д-р Ирина Пашалиева завършва ВМИ, 

Варна и започва работа като лекар-ординатор в Първостепенна районна болница, гр. Г. Оря-

ховица. От 1990г е асистент по физиология в МУ, Варна. Последователно е избирана за старши и 

главен асистент, а от 2009г е главен административен асистент в Катедрата по физиология и 

патофизиология. През 1996г придобива специалност по „Физиология”, а от 2014 е  
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сертифициран клиничен хомеопат след завършване на Европейска школа по клинична хо- 

меопатия. 

 

Научните интереси и разработки на д-р Пашалиева са фокусирани върху изучаване ад- 

ренергичната и хормонална регулация на еритропоезата, левкопоезата и хемостазата у плъхове, 

използвайки съвременни фармако-физиологични методи и подходи. Тези нейни разработки, в 

съавторство с нейния научен ръководител, са отразени в 53 публикации в български и 

международни списания. В представената официална Академична Справка от Библиотеката на 

МУ, Варна се посочва, че публикациите на д-р Пашалиева имат 40 цитирания (автоцитиранията 

са изключени). Същата Академична Справка посочва 9 публикации в списания с импакт фактор 

и общ IF =6.224. Владее писмено и говоримо английски и руски езици. Завършила е курсове по 

клинична хомеопатия, както и курс за работа с програмните пакети Excel и GraphPad Prism 5.00. 

3.  АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТИКАТА И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПОСТА-

ВЕНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

При бозайниците синтезираният в епифизата хормон мелатонин (производно на 

невромедиатора серотонин, 5-НТ) контролира и модулира многобройни биологични ефекти. В 

последно време този хормон се изследва интензивно, но съществуващите данни за неговото 

влияние върху хемостазата са все още оскъдни и до голяма степен нееднопосочни. Клинико- 

епидемиологичните данни за денонощна цикличност на някои кардиоваскуларни нарушения, 

свързани с процеса на тромбообразуване са стигматични, но не разкриват възможните меха-

низми, чрез които би могла да се обясни тази, емпирично наблюдавана, циркадна ритмичност в 

триадата на Virchow. 

В този контекст дисертационният труд на д-р Пашалиева предоставя нови данни върху 

пусковата роля, която мелатонин би могъл да играе в процеса на кръвосъсирване, по-специално 

неговите ефекти върху някои интегрални показатели на хемостазата. Проблемът е много 

актуален предвид неговото приоритетно значение за теоретичната и клинична медицина. 

Задачите, дефинирани от докторанта, са представени в йерархична последователност и се 

приближават ad maximum до естествената динамика на този многостъпален физиологичен 

процес, каквато е хемостазната каскада. Специално бих желал да отбележа точната и експресивна 

формулировка на целта и 5-те задачи за нейното охарактеризиране, което говори за задълбочено 

познаване на проблема от докторанта. 

Това ми дава основание да твърдя, че проблематиката, избрана за дисертационен труд, е с 

висок научно-медицински приоритет и научният ръководител на Дисертацията проф. д-р Негрин 

Негрев, дм, дмн е подходил евристично към проблема, насочвайки докторанта д-р Ирина 

Пашалиева да използва високо информативни фармако-физиологични методи и подходи при 

охарактеризиране мястото и ролята на мелатонин като тригер в този процес. 

 

4.  ПОЗНАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА 

Критичният прочит на литературния обзор на Дисертацията недвусмислено показва, че д-р 

Пашалиева познава проблема детайлно и приоритетно подрежда известната в литературата 

информация. Много анагтитично тя прави сравнителен преглед на различните функции на 

мелатонин, установявани през годините след неговото идентифициране през 1958г. Детайлно е 

описана неговата фармакокинетика, както и историческото развитие на познавателния  
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процес за структурата и кинетичните характеристики на неговите рецептори. Високо оценявам 

компетентното селекциониране на обемната информация за мелатониновите рецептори и 

представянето й в контекста на извършената експериментална работа. 

Похвално скрупульозно докторантът описва познатите към момента лиганди на MTj и МТг 

рецепторите - агонисти и антагонисти - използвани в експерименталната практика, като коректно 

отбелязва, че широко използваният лузиндол за идентифициране на мелатониновите рецептори 

и за кинетичното охарактеризиране на рецептор-лиганд взаимодействията им, е неселективен 

мелатонинов антагонист. 

Съвсем логично, това бих желал да подчертая, следва аналитичен преглед на факторите, 

които тригерират хемостазата. При описването им отново д-р Пашалиева се придържа 

максимално към физиологичната динамика на този процес, като следва физиологич- ното им 

включване в хемостазния процес. Определено внимание заслужава и факта, че докторантът 

много компетентно е описал както физиологичните, така и патологичните фактори, водещи до 

отклонения в хемостазата. 

Следвайки възприетата логика за „каузачност", д-р Пашалиева завършва литературния 

обзор със задълбочен анализ на известните факти за таргетите на мелатонин в хемостазния 

процес, в клинични и експериментални условия, като проследява влиянието му върху тром- 

боцитния брой и функции, върху коагулационните фактори и фибринолизата. 

Специално държа да отбележа плавния преход от литературния обзор (ЛО) към същ- 

ностната част от дисертацията, реализирана благодарение сполучливото включване на гл. 5. 

Клинични и експериментални данни за участието на мелатонина в регулацията на хемос-

тазата, която посочва „белите полета” в познанието за мястото и ролята на мелатонин в 

хемостазата и каузално подготвя за Целите и Задачите на дисертационния труд, като факто- 

логично ги обосновава. 

Специално се спирам на факта, че е намерен добър баланс между обемите на ‘Лите-

ратурния Обзор’ и ‘Обсъждането’, съответно, съотнесени към обема на ‘Резултати’ в полза на 

‘Резултати’. 

Всичко това ми дава основание да твърдя, че докторантът познава задълбочено разра-

ботвания в Дисертацията проблем и под вещото методично ръководство на авторитетния си 

научен ръководител подхожда аналитично и сериозно към неговото разрешаване. 

5. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Експерименталното проучване е проведено съгласно Добрата Експериментална Практика 

и европейското виждане за работа с експериментални животни. Заслужава специално да се 

отбележи прецизността при провеждане на експериментите, взела в съображение сезонното 

разпределение на цикъла светло/тъмно и провеждането им само през месеците март/септември. 

За разлика от повечето експериментални изследвания с животни, при които се използват дози, 

превишаващи многократно ендогенната 24-часова продукция на мелатонин, докторантът е 

прилагал ниски фармакологични дози мелатонин, надвишаващи само 2-3 пъти ендогенната 

секреция на хормона и наподобявайки 24-часовите флуктуации на плазмените му нива, което е 

обичайна практика за този род експерименти. Дизайна на отделните експерименти е високо 

информативен и предоставя възможност за получаване на релевантни и адекватни на 

поставените цели и задачи отговори. За да осигури сравнимост на получените резултати, 

докторантът е използвал в дизайна на различните експерименти както контролни групи животни, 



5 

 

третирани с физиологичен разтвор, така и активни контроли, претретирани с лузиндол и 

приложен един час по-късно мелатонин. Изследвани са 11 хемостазни показатели, 

чиято активност е била оценена чрез кинетични, хромогенни и ELIS А методи, между които: 1. 

Интегрални показатели на хемостазата (аРТТ, РТ и ТТ); 2. Брой тромбоцити и оценка на тяхната 

активност (PF 4 и 0-TG); 3. Фактора на von Willebrand; 4. Тьканния 

фактор (TF) и неговия инхибитор (TFPI). 

Държа да подчертая добрата и компетентна експериментална подготовка на докторанта. 
Използваният статистически апарат за количествени сравнения и оценки е адекватен. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД И 

ПРИНОСИТЕ 

Представените резултати и техният анализ следват логиката на поставената в 

дисертационния труд цел - да се проучи влиянието на мелатонин върху пусковия механизъм на 

хемостазата у плъхове. Поставените три основни експериментални задачи на проучването са 

адекватно решени, като специално искам да отбележа прецизността и вещината, с която те са 

реализирани. 

Експерименталните резултати са много прегледно и пестеливо представени в таблици и 

фигури, които говорят „сами за себе си”. Подчертавам тази характеристика на Дисертацията, тъй 

като я намирам за много значима поне по две причини: 1. Означава, че дисертантът, с помощта 

на своя научен ръководител, е добре осмислил получените резултати; и 2. Рецензентът, без да се 

запознава с придружаващия текст, може сам да направи своите изводи и заключения. Много 

добра е била идеята в гл. 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ОБСЪЖДАНЕ, фигури №№ 34, 35 и 36 да 

бъдат цветни и да представят обобщените изводи и установените нови факти за ролята на 

мелатонин като тригер в хемостазната каскада. 

Според мен използвания от д-р Ирина Пашалиева подход „стъпка по стъпка” се е оказал 

удачен, тъй като получаваната информация се усложнява и задълбочава постепенно и се използва 

йерархично. 

СИЛНИТЕ СТРАНИ на дисертационния труд, подредени каузално, според мен се свеждат до: 

1.  Установеното значимо скъсяване на аРТТ, РТ и ТТ при третиране на мъжки плъхове 

Wistar с мелатонин, което дисертантът правилно разчита като тенденция към 

хиперкоагулабилитет. 

2.  Установеното значимо повишаване на плазмените нива на р - тромбоглобулина и 

тромбоцитен фактор 4 под въздействие на мелатонин, което говори за мелато- шш-

стимулирана секреторна активност на тромбоцитите. 

3.  Установеното значимо увеличение броя на тромбоцитите, плазменото ниво на vWF: 

Ag и активността на vWF след приложение на мелатонин. Докторантът правилно 

интерпретира този експериментален факт като израз на мелато- нин-индуцирано 

активиране на пусковия механизъм на хемокоагулацията по вътрешната система. 

4.  Установения дуалистичен ефект на мелатонин - да повишава плазмената 

концентрация на TF и същевременно да понижава плазмените нива на свободния 

TFPI: Ag и активност на свободния TFPI - който го представя като тригер за 

включване на външния път за образуване на протромбинов активатор. 
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5.  Екстравертиране ролята на мелатонин в хемостазния процес чрез блокиране 

рецепторите му с лузиндол. Държа да подчертая, че това е класически 

фармакологичен подход за идентифициране ролята на агонистите в каскадата от 

събития при активиране на един рецептор (таргет). Този класически подход е дал 

възможност на дисертанта по един недвусмислен начин да позиционира мястото на 

ендогенния мелатонин в хемостазната каскада. Лузиндол (неселективен блокер на MTi 

и МТг мелатониновите рецептори), приложен самостоятелно и 1 час преди приложение 

на мелатонин, значимо удължава аРТТ, РТ и ТТ и показва тенденция към 

хипокоагулабилитет. 

6.  Лузиндол понижава плазмената концентрация на р - тромбоглобулин и 

тромбоцитен фактор 4, което д-р Пашалиева адекватно интерпретира като потисната 

секреторна активност на тромбоцитите, резултираща от блокираната мелатонинова 

сигнализация. 

7.  Установеното от докторанта значимо намаляване броя на тромбоцитите, на 

плазменото ниво на vWF: Ag и на активността на vWF при третираните с лузиндол 

мъжки плъхове Wistar, което тя правилно разчита като блокиран пусков механизъм по 

вътрешната хемокоагулационна система, резултат от инхибираните мелатонинови 

рецептори. 

8.  Специално искам да посоча установената от д-р Пашалиева дуалистичност в ефектите 

на лузиндол, която повтаря дуализма на мелатонин (виж т.4, стр.5), но с ОБРАТЕН 

ЗНАК- намалена плазмена концентрация на TF и повишено плазменото ниво и 

активност на свободния TFPI, което показва инхибиращ ефект върху пусковия 

механизъм на коагулационната каскада по външния път поради блокирата 

мелатонинова сигнализация. 

9.  Особено внимание, според мен, заслужава установения от дисертанта факт, че 

лузиндол, инжектиран 1 час преди приложението на мелатоиин, предизвиква у 

плъховете промени в изследваните биомаркери, еднопосочни с наблюдаваните след 

неговото самостоятелно приложение. Първо, това недвусмислено показва, че ефектите 

на екзогенния и ендогенен мелатонин се медиират от MTi и МТг рецепторите, и второ, 

това е важна кинетична стигма за бързината, с която лузиндол окупира 

мелатониновите рецептори при плъхове. Този установен факт може да бъде успешно 

използван при последващи проучвания за време-рецепторни взаимодействия. 

Приемам научните приноси като логично последствие от компетентното решаване на поста-

вената цел и задачи в дисертационния труд. Принос с възможно екстраполиране върху кли- 

ничната практика е установеният от докторанта факт, че мелатонин предизвиква повишен 

коагулационен статус на кръвта. Като се вземе в съображение нарастващото приложение на 

мелатонин като лекарство (Circadin) и като хранителна добавка, интензивното разработване на 

този факт може да допринесе за по-сигурното обезопасяване на тези лекарствени продукти и 

хранителни добавки, които се използват без лекарско предписание и от болни на антикоа- 

гулантна терапия. 
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Колективно взети, данните от Дисертацията обогатяват нашето виждане за изключително 

сложните взаимоотношения между мелатонинергичната сигнализация и триадата на Virchow. 

7.  ПРЕЦЕНКА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ И ЛИЧНИЯ ПРИНОС НА ДОКТОРАНТА 

Във връзка с Дисертацията докторантът е приложил 3 (три) рецензирани публикации, от 

които 2 (две) в списание с импакт фактор и е посочил 2 (две) публикувани резюмета от участия 

в научни форуми. 

Посочената научна активност се основава директно на разработки от дисертационния 

труд. Във 4/5 публикации и доклади, представени на научни форуми, д-р Ирина Пашалиева е 

първи автор, което показва нейната водеща роля в съответните разработки. Това ми дава ос-

нование да приема, че разработения дисертационен труд е нейна лична заслуга. 

Докторантът посочва 365 литературни източника, като обикновено документира цити-

раните факти с по два-три литературни източника, което означава много висока селективност 

в познаването на тази трудна материя, каквато е хемосгазата и нейната регулация в норма и 

патология. Това улеснява четеното и концентрира вниманието върху значимите проблеми, 

разработени в Дисертацията. 

Подреждането и представянето на материалите по Дисертацията е направено с висока 

култура и естетичност. 

8.  АВТОРЕФЕРАТ 

Автореферата е написан прецизно и много аналитично и синтетично представя резул-

татите, описани в Дисертацията. Структуриран е много подходящо, като към резултатите от 

разработването на всяка отделна задача има подходяща и задълбочена дискусия, интегрираща 

получената информация. Финалното заключение максимално експресивно обобщава полу-

чените резултати. Накратко, Автореферата предоставя пълна представа за несъмнените ка-

чества и достойнства на този дисертационен труд. 

9.  СЪОБРАЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

Във връзка с представения дисертационен труд изказвам следните съображения: 

1.  Добре щеше да бъде д-р Пашалиева по-детайлно да опише как са оценени величините 

на прилаганите дози мелатонин и лузиндол. 

2.  Добре щеше да бъде д-р Пашалиева по-детайлно да опише как е оценено времето от 1 

час за претретиране с лузиндол. 

3.  Логиката на дизайна на Дисертацията, според мен, предизвиква въпроса: С какви съ-

ображения не е тестван ефекта на някой от обичайно използваните в терапевтич-

ната практика тромбинови инхибитори? Получените резултати, според мен. биха 

предоставили интересна косвена информация за участието на мелатонин като тригер и 

модулатор на хемостазния процес.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЕДНОЗНАЧНО ДАВАМ ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД, КАТО 

ПОДКРЕПЯМ ПРИДОБИВАНЕТО НА ОНС „ДОКТОР” ОТ Д-р ИРИНА ИЛИЕВА 

ПАШАЛИЕВА. Дисертационният труд съдържа научни и научно-приложни резултати, 

които представляват оригинален принос в науката и отговарят на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ и Правилника на МУ, Варна. Представените материали и дисертационни резултати 

напълно съответстват на специфичните изисквания, приети във връзка с Правилника на МУ, 

Варна за приложение на ЗРАСРБ. 

Дисертационният труд ясно показва, че докторантът Д-р ИРИНА ИЛИЕВА ПАШАЛИЕВА 

притежава задълбочени теоретични познания и професионални умения по научната специалност 

ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА, като демонстрира качества и умения за 

самостоятелно провеждане на задълбочени и високо информативни научни проучвания и тяхното 

адекватно представяне и интерпретиране. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване, представено от рецензираните дисертационен труд, автореферат, постигнати ре-

зултати и приноси, и предлагам на почитаемото НАУЧНО ЖУРИ да присъди образова-

телната и научна степен *ДОКТОР* на Д-р ИРИНА ИЛИЕВА ПАШАЛИЕВА в докторска 

програма по ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА. 

 

14.06. 2015 г. 

(ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ТЕРЗИИВАНОВ, ДМ, ДМН) 
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