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СТАНОВИЩЕ 
 

от професор Марияна Владимирова Филипова – Маринова, доктор на биологическите науки, 
Завеждащ отдел „Природа” при Регионален исторически  музей – Варна, 

Хоноруван професор по фармацевтична ботаника в Катедрата по биология при Факултета 
по медицина на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна 

 
Oтносно: Дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на 

биологическите науки” по научна специалност 01.06.10. биохимия на доц. д-р Диана 

Георгиева Иванова, Декан на Факултета по фармация и Ръководител на Катедрата по 

биохимия, молекулна медицина и нутригеномика при Медицински университет             

„Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, на тема: „Антиоксидантна активност на 
български лечебни растения и свързани с нея биологични ефекти” 

 

С решение на Председателя на Научното жури от............................съм определена да 

представя становище относно дисертационния труд на доц. д-р Диана Георгиева Иванова за 

присъждане на научната степен „доктор на биологическите науки” по научна специалност 

01.06.10. биохимия. 

 

1. Оценка на актуалността на темата 
Представеният дисертационен труд е успешен опит за първото в България системно 

научно изследване на лечебни растения с приложение в народната медицина по отношение 

на техния антиоксидантен потенциал и свързаните с него биологични ефекти. Актуалността 

на темата се определя от факта, че въпреки големия брой идентифицирани органични 

съединения с растителен произход, лечебният потенциал на българските медицински 

растения е огромен и все още недостатъчно добре изследван. Същевременно, точната и 

научно обоснована информация за действието на лекарствените растения става все по-

нужна във връзка с рисковете от некомпетентното им използване. Извършеното проучване 

представлява оригинална и образцова научна разработка, отразяваща връзките между 

наличните от народната медицина множество етнофармакологични данни  и механизмите на 

лечебното действие на растенията, която е реализирана благодарение на големите 

възможности на съвременните медикобиологични изследвания. 

Дисертационният труд съдържа 394 страници и е отлично онагледен с 37 таблици и 

109 фигури. Списъкът на цитираната литература включва 756 заглавия, от които 47 на 

кирилица и 709 на латиница. Представеният литературен обзор показва отличната 

осведоменост на автора по темата на разработката, както и най-съвременните научни 

постижения в областта на биохимията, молекулярната биология и фармакологията.  

Целта на дисертационния труд е ясно формулирана, поставените задачи са 

разработени и представени в логическа последователност, направените изводи са 

конкретни. Авторефератът отразява основните раздели на разработката. 
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Сред най-открояващите се достойнства на дисертационния труд са комплексният му 

обхват и включването на огромен по обем материал. Авторът използва голям набор от 

съвременни методи, които умело използва, комбинира и сравнява чрез прилагане на два 

извънредно ценни и всеобхватни подхода:  

1) In vitrо експерименти за определяне на антиоксидантната активност и 

фитохимичния състав на екстрактите от лечебни растения; 

2) Експерименти с използване на in vitrо модели при клетъчни култури, in vivo 

проучвания при експериментални животни и пилотни проучвания при хора. 

В този смисъл, така приложената методика дава нова светлина върху вече 

разглеждани проблеми, касаещи антиоксидантните свойства на лечебни растения по 

отношение на тяхната биологична активност.  

 

2. Оценка на резултатите 
Представената със завидна лекота иначе сложна интерпретация на получените 

резултати напълно отразява поставените цели и задачи на дисертационния труд. В резултат 

на изследването са формулирани 35 извода, представени в 4 групи относно 

антиоксидантната активност и фитохимичния състав на изследваните екстракти и техните 

биологични ефекти при клетъчни култури, опитни животни и здрави доброволци.  

Важен акцент с научно-приложна насоченост е разкриването потенциала на 

българските билки като здравен ресурс. Интерес представлява научното доказателство, че 

общото полифенолно съдържание на извлеците от повечето от изследваните в разработката 

български лечебни растения и свързаният с него антиоксидантен капацитет, са по-високи или 

съизмерими с тези на избраната група световно известни референтни растения като ройбос и 

мате.  

Особено ценни за подчертаване значението на фитотерапията, като разход-

ефективен метод за профилактиката и лечението на диабет тип 2, са установените ефекти на 

екстрактите от камшик (Agrimonia eupatoria) и смрадлика (Cotinus coggygria) върху генната 

експресия на проинфламаторни цитокини и маркери за противодиабетна активност при 

клетъчни култури от преадипоцити. За първи път в световната изследователска практика 

е представен потенциалът на двете билки да повлияват механизмите, свързани с изява на 

инсулинова резистентност по два начина – директен ефект върху експресията на гените за 

PPARγ и адипонектин, и индиректно – чрез инхибиране на факторите, поддържащи 

нискостепенното възпаление, съпътстващо метаболитните нарушения при диабета. 

Специално внимание заслужава потвърждението на in vitro антиоксидантната 

активност на извлеците от камшик (Agrimonia eupatoria) и смрадлика (Cotinus coggygria) 

при моделните in vivo изследвания с експериментални животни, извършени в колаборация 

с Катедрата по физиология и патофизиология и Катедрата по предклинична и клинична 

фармакология в рамките на съвместни научно-изследователски проекти. Установено е, че 

извлекът от камшик (Agrimonia eupatoria) проявява и противовъзпалителна активност при 

животни с фруктозо-индуцирани метаболитни нарушения.  
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Безспорно, с най-голяма научно-приложна стойност са резултатите от пилотните 

проучвания при здрави доброволци. За първи път е установено, че едномесечната 

консумация на извлек от нисък бъз (Sаmbucus еbulus) води до значително понижение 

концентрацията на общия холестерол, LDL-холестерола и триглицеридите в кръвен серум, а 

извлекът от камшик (Agrimonia eupatoria) – до значително повишение на серумните нива на 

HDL-холестерола. Получените резултати допълват познанията ни в областта на здравната 

превенция и могат да бъдат използвани с цел профилактика и намаляване на общата 

заболеваемост на населението. 

 

3. Оценка на приносите 
Приемам справката за приносите на дисертационния труд и ги определям като научни 

и научно-приложни с оригинален и потвърдителен характер. Те биха намерили успешно 

приложение чрез предоставянето на експерименталните научни данни на заинтересованите 

страни при актуализацията и разработването на препоръчителни диетични режими, като част 

от здравната превенция. Препоръчвам на автора да патентова резултатите от изследването 

с цел разработване на нови здравословни продукти на растителна основа за нуждите на 

фармацевтичната индустрия, както и на функционални храни и нутрацевтици за хранително-

вкусовата промишленост. 

По темата на дисертацията са представени 10 научни статии в пълен текст, от които 7 

са публикувани в чуждестранни реферирани научни списания, в т.ч. 3 с импакт-фактор. 

Дисертантката е водещ изследовател в 7 публикации, като в 3 от тях е и първи автор. 

Представените публикации са достатъчни по обем, отличават се с много добро научно 

качество и отговарят по съдържание на справката за научните приноси. 

 

4. Критични бележки и препоръки към дисертационния труд 
4.1. Нищожен брой от цитираните в текста литературни източници липсват изведени в 

списъка на използваната литература, и обратно. Незначителен брой от литературните 

източници са представени в списъка по начин, различен от възприетия като цяло в същия. 

Най-вероятно тези технически пропуски са направени при редактирането на дисертацията в 

хода на процедурите по предзащита и защита. Това би могло да се избегне чрез 

използването на софтуера EndNote. 

4.2. Считам, че много от получените резултати имат иновативен характер и висока 

научна стойност и следва да се публикуват само в специализирани международни 

реферирани издания с импакт-фактор. 

4.3. Препоръчвам на автора да продължи изследванията си върху избраните три 

растителни вида и да разшири обхвата на бъдещата експериментална работа в Катедрата 

по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика с още един вид, а именно: мечо грозде 

(Arctostaphylos uva-ursi), предвид широката му употреба в народната медицина при 

хронични бъбречни възпаления и установеното от дисертантката високо общо полифенолно 

съдържание в екстракти от този вид, съизмеримо с това при смрадликата (Cotinus coggygria). 
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5. Заключение 
Видно е, че при разработването на дисертацията е извършен огромен по обем научно-

изследователски труд, анализирана е мащабна база данни, при което авторът демонстрира 

завидни умения за интерпретация на получените резултати и формулиране на адекватни 

изводи. Дисертантката се изявява като изграден специалист, които е в състояние да 

извършва значими и съвременни биохимични изследвания.  

Считам, че дисертационният труд отговаря на всички изисквания на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България и Правилника за развитието 

на академичния състав в Медицински университет – Варна, и убедено ще гласувам 

ПОЛОЖИТЕЛНО за присъждането на научната степен „доктор на биологическите 

науки” на доц. д-р Диана Георгиева Иванова. 

 

  гр. Варна, 27.05.2013 год.   Член на НЖ: 
 

(проф. дбн Марияна Филипова – Маринова) 


