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Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф.дм., дмн. Емануил Гачев 

върху дисертационния труд на доц.д-р Диана Георгиева Иванова на 
тема 

 

АНТИОКСИДАНТНA АКТИВНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ И 
СВЪРЗАНИ С НЕЯ БИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ 

 
представен за присъждане на научната степен „Доктор на биологическите науки“ 

по научна специалност Биохимия 
 

Представеният ми за рецензия дисертационен труд и материалите по него 
са в съответствие със Закона за развитие на акaдемичния състав, както  и с 
конкретните изисквания на Медицинския университет, Варна. Написан е в 
обем от 394 страници, включващи 109 фигури и 37 таблици.  

Наистина, след огромния напредък на геномиката, особено  през 
последните десетилетия, дойде времето и на нутригеномиката – една от 
най-модерните теоретични дисциплини, но за разлика от останалите, тя е 
директно свързана с здравето на човешкия вид. Обаче решението на 
проблемите, стоящи пред нутригеномиката не е никак леко и за целта ще 
са нужни усилията на следващи поколения изследователи. Прави чест на 
МУ-Варна и на дисертантката много задълбочената и твърде успешна 
разработка в тази област, въпреки неизбежното за тази цел изразходване на 
много големи усилия, труд и средства. Моята преценка е, че избраната 
тема е от изключителен интерес не само в теоретично отношение, но е 
особено важна и за медицинската практика.  

Литературният обзор е с обем 74 страници и представлява много 
обширен и задълбочен преглед на съществуващата литература по темата. 
Обзорът обхваща 756 заглавия, от които 709 на латиница и 47 – на 
кирилица. Много силно впечатление прави фактът, че по-голямата част от 
тези над 700 заглавия са публикувани през последните 10-15 години – 
факт, сочещ актуалността на разглежданите проблеми в световен мащаб. 
Това което е още по-важно е, че той е написан много компетентно и 
аналитично, което е доказателство за високата теоретична, при това 
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разностранна подготовка  на дисертантката по третираните в 
дисертационния труд проблеми. В резултат на направения анализ акцентът 
в литературния обзор е поставен върху антиоксидантната активност на 
избрани лечебни растения. Фитохимията има за цел изолирането на 
единичен специфичен активен фактор, но по този начин може да се стигне 
до загуба на други ценни компоненти, действащи в комплекс. Този 
аргумент заставя дисертантката в повечето случаи да предпочете тоталния 
екстракт от билките пред изолирането на единични активни съставки. 
Измежду множеството възможни насоки за изследване ефектите на 
нутриентите от билков произход, дисертантката избира антиоксидантната 
им активност. Този избор е отлично обоснован, доколкото свободните 
радикали стоят в основата на широка гама болестни процеси, свързани 
също и с преждевременното състаряване. По тази причина първата част от 
обзора (стр. 14-51) е посветена на теорията на оксидативния стрес, като е 
направен компетентен и задълбочен анализ на съвременното състояние на 
проблема. Във втората част (стр.52-83) пък са разгледани 
антиоксидантните активности на избраните видове растения, като 
подробно са разгледани техните ботанични, фитохимични и 
фитотерапевтични характеристики. В заключение, на стр. 84 е 
формулирана работната хипотеза, логично следваща от задълбочения 
литературен обзор. Според нея, растенията с най-високо съдържание на 
полифеноли се очаква да бъдат и с най-висока антиоксидантна активност и 
на тази база – с най-добър профилактичен и терапевтичен ефект. 

Формулирани са много подробно и пределно ясно 6 задачи, чието 
решаване би осъществило постигането на поставените цели: в 
експерименти in vitro да се тестират антиоксидантните активности на 
определени екстракти, както след това, при използване на клетъчни 
култури и в модели in vivo да се изучи техният възможен терапевтичен 
ефект. Трябва да подчертая, че според мен поставените задачи са 
изненадващо обемисти и трудоемки, както и изискващи висока 
квалификация и отлична лабораторна база. 

 В раздела Материал и методи (с обем 37 страници) най-напред е 
дадено подробно описание на избраните обекти за изследване, включващи 
много обширен набор от 59 популярни у нас растителни видове, както и 
още 4 чуждестранни, избрани като база за сравнение.  
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В следващите страници на раздела са представени много 
изчерпателно методите на екстракция, както и лабораторно-аналитичните 
методи за изследване на антиоксидантната активност, на концентрацията 
на полифенолите, антоцианите, включително и хроматографски анализ за 
идентификация на някои феноли. Моето заключение е, че използваната 
методика е напълно адекватна на поставените изследователски задачи. 
Както разбирам, посочените резултати от биохимичните методи 
представляват средни стойности от трикратни измервания. При някои 
интервенции се прилагат вливания (чрез стомашно  сондиране на плъхове) 
в течение на 30 дни, докато при други продължителността на третиране, за 
да се получат убедителни резултати, е била от порядъка на 3 месеца. Тъй 
като голямата част от изучаваните нутриенти осъществяват своите ефекти 
чрез повлияване по един или друг механизъм експресията на определени 
гени, то от изключителен интерес са тестовете с използване на клетъчни 
култури и третирането на опитни животни (плъхове). За определяне нивата 
на генната експресия се избират гени от адипозна тъкан и от мононуклеари 
от периферната кръв. За тези изследвания е използвана най-модерна 
методика. Особено важно е, че този огромен брой растителни нутриенти са 
изследвани по единна методика, което прави съпоставими и сравними 
всички получени резултати. Изчерпателен е и сравнителният анализ на 
различните техники на екстракция, което е от изключително значение за 
по-нататъшните разработки, както и за практиката. Както вече споменах, 
изследванията на ниво генна експресия са проведени върху миши 
макрофаги и миши предадипоцитни клетки, като е изследвана и 
възможната цитотоксичност на избрани концентрации от билкови 
екстракти. Много добре е аргументиран изборът на цитотоксичния 
оксидант (третичен бутил хидроксипероксид) за сравнителното измерване 
на антиоксидантната активност на полифенолните екстракти. Получените 
стойности за генната експресия в пробите са представени като относителни 
единици спрямо тези на контролите. Трябва да подчертая, че по своя обем 
и задълбоченост, това са уникални за нашата страна изследвания в 
областта на нутригеномиката. Групата от здрави доброволци е отлично 
подбрана и още тук ще кажа, че бях изненадан от същественото снижение 
както на общия, така и на LDL-холестерол след едномесечно пиене на чай 
от бъз (Sambucus ebulus), и то при всички участници. 
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Разделът „Резултати и обсъждания” се простира почти на 200 
страници и освен че е изчерпателен, изключително подробен, той е 
написан и много компетентно и аналитично. Резултатите са илюстрирани с 
25 таблици и 96 фигури, главно графики, но също така и фигури, отлично 
илюстриращи теоретични постановки (като напр. фиг. 71). Според мен 
представянето на резултатите и техният анализ, включително и 
статистическият анализ, задоволяват всички изисквания. Например, силно 
впечатление прави установената отлична и много силна корелация между 
антиоксидантната активност и полифенолното съдържание – една от 
основните идеи на изследването. Нещо повече, чрез хроматографски 
анализ за първи път в литературата са доказани определени полифенолни 
съединения, налични в наши билкови продукти. Извършени са 
практически единствените изследвания на ефектите на редица родни 
билкови продукти на ниво генна експресия, което е  съществен български 
принос в сферата на нутригеномиката. Напълно съм съгласен с извода, че 
представеният обем от научни доказателства разкрива потенциала на 
българските билки като важен здравен ресурс и като насока за разработки 
от фармацевтичната индустрия. 

Целият раздел дава отлична представа за огромния обем извършена 
работа, както и за сериозния характер на приносите, доказателство и за 
отличната подготовка на дисертантката. Много добро впечатление оставят 
уменията на авторката не само да интерпретира данните, но и да търси и 
дава обяснения на получените резултати, което е от особено значение при 
оценка на постигнатото в дисертационния труд.  

Изводите са 35, разпределени в 4 тематични групи и пълно и точно 
отразяват резултатите от извършения огромен обем работа. От тези изводи 
са извлечени оригиналните приноси, формулирани в 15 точки и 
представляващи сериозен етап в развитието на нутригеномиката, свързана 
с лечебните ефекти на най-важните български билкови видове. Накрая са 
изброени и практическите ползи от това проучване.  

Публикации. По дисертационната тема са публикувани изискуемите 10 
научно-изследователски статии, като една от тях е в българско списание, а 
от останалите статии три са с импакт фактор, общо възлизащ на 3,177. За 
вниманието, отделено от научната общност свидетелстват откритите 
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досега 189 цитирания – един факт недвусмислено сочещ както 
актуалността, така и интереса към подобни изследвания в световен мащаб. 

Авторефератът в обем от 112 страници е обширен и точно отразява 
съдържанието на дисертационния труд. 

Критични бележки – нямам такива по същество. Някои използвани 
съкращения липсват в приложения списък на съкращенията (напр. СД, ПК 
и др.). РеЗвератролът е ресвератрол, а фенол ред е фенолово червено; λ-
глутаматцистеин лигаза е  λ-глутамилцистеин лигаза и т.н. Не ми допадат 
някои словосъчетания или термини, като напр. „пробовземане”, „обезитни” 
хора или „макрофажна” инфилтрация. „Супернатантата” е термин от 
мъжки род, докато „синтезът” е от женски род. ИТМ = kg/m^2, (а не е = 
kg/m2). За мен останаха неясни някои, може би, само терминологични 
разминавания между посочените наименования в труда и тези, използвани 
в медицината. Така, цветовете на магарешкия бодил, известен в 
медицината като  Silibum marianum Asteraceae, от който се получава 
флавоноида силимарин, произвеждан и продаван като препарата Legalon за 
лечение на чернодробни увреждания, вкл. алкохолна цироза и пр., тук се 
означава като  Oporodon acanthium,  за лечение на проблеми с простатата и 
пр. Камшичето (Agrimonia eupatoria) е означено в текста и като мастика, 
като според мен с това название се означава  анасон (Illicum verum). За 
Mentha piperita, освен спазмолитичното и холагогното действие бих 
отбелязал и активацията на чувствителните към студ рецептори (TRPM8) 
на кожата и лигавиците, широкото използване свързано с устната хигиена, 
както и ефектите на ментола, водещи индиректно до разширение на 
коронарните съдове (в традиционната руска медицина широко се използва 
ментоловият препарат валидол),  и т.н. Като адипозна тъкан очевидно е 
използвана подкожната мастна тъкан макар, че по-мощен източник на 
адипокини е висцералната мастна тъкан. При толкова обемист и сериозен 
научен труд, тези забележки са  за пренебрегване и нямат отношение към 
високата научна и научно-приложна стойност на получените в 
дисертационния труд резултати.  

Заключение. Убедено смятам, че предложеният дисертационен труд 
напълно отговаря на изискванията за съответната научна степен. 
Направени са много съществени приноси с висока научна и научно-
приложна стойност. Според мен, равнището на изследванията в този 
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дисертационен труд, прави чест както на Катедрата по Биохимия, 
молекулна медицина и нутригеномика, така и на Фармацевтичния 
факултет, а също и на Медицнския Университет - Варна. Ето защо, давам 
много висока положителна оценка на постигнатото от автора в 
дисертационния труд и предлагам на научното жури да присъди 
научната степен „Доктор на биологичните науки” на доц. д-р Диана 
Георгиева Иванова, зав.Катедрата по „Биохимия, молекулна медицина и 
нутригеномика”, както и и.д. Декан на фармацевтичния факултет към МУ 
– Варна. 

София                                                 Рецензент:   

17.05.2013г. (проф. дм, дмн Емануил П. Гачев)         

 

 

 
 
 
  

 

 


