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РЕЦЕНЗИЯ 

 

От проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн, Ректор на Медицински университет – Пловдив 

и ръководител на Катедра по патологична физиология, 4000 Пловдив, бул. “Васил 

Априлов”15А, сл. тел. 032 602 207, GSM 0887 623 776, e-mail: 

skostianev@pathophysiology.info. 

на дисертационния труд на доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, дм, на тема:  „Проучване на 

някои възможни механизми за увреждане на черния дроб, свързани с оксидативния стрес в 

условията на експериментална термична травма и ролята на мелатонина в 

хепатопротекцията”, представен за придобиване на научната степен „Доктор на науките” 

по научна специалност „Патофизиология”.  

Декларирам, че нямам общи публикации с кандидата. 

 

Дисертационният труд на доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова е посветен на важен 

патофизиологичен проблем - механизмите на клетъчно-тъканното увреждане на черния 

дроб в условията на термична травма с акцент върху оксидативния стрес. Така 

дисертантката продължава богатата традиция на варненската катедра по патофизиология в 

областта на термичната травма. Тази традиция намира отражение и във втория фокус на 

дисертацията – изследването на хепатопротективния ефект на мелатонина при същите 

експериментални условия. 

Молекулната патогенеза на чернодробните увреждания при термична травма и тяхната 

протекция, батареята от сигнални молекули, транскрипционни фактори и различни 

клетъчни типове, превръщат съдовата, метаболитната и транскрипционна хомеокинеза в 

истински пъзел. Сякаш всичко е изградено на принципа на  Ин и Ян – вазодилатация и 

вазоконстрикция, провъзпалителни и антивъзпалителни армади, оксидантни и 

антиоксиданти механизми, съсирване и фибринолиза. На този фон представляват интерес 

възможностите на мелатонина да се включи директно и индиректно в антиоксидантната 

защита, в потискане на възпалението и апоптозата, и за стимулиране на регенерацията. 
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Дисертацията е написана на 225 страници, съдържа 53 фигури и 3 таблици. 

Библиографията обхваща 667 литературни източника, от които 666 са на латиница.  

Трудът е структуриран съобразно изискванията и включва: Въведение – 3 стр.; Литературен 

обзор – 62 стр.; Мотивация за провеждане на научното изследване – 2 стр.; Цел и задачи – 1 

стр., Материали и методи - 8 стр.; Собствени резултати – 33 стр.; Обсъждане – 50 стр.; 

Изводи – 3 стр., Приноси – 2 стр.; Библиография – 65 стр.; Списък на публикациите и 

съобщенията, свързани с дисертационния труд – 2 стр.; Цитирания на публикациите, 

свързани с дисертационния труд – 3 стр.  

Литературният обзор е задълбочен и целенасочен. Той е доказателство, че авторът има 

голям научно-изследователски опит и патофизиологична интелигентност. Доц. Бекярова 

прави обширен преглед на литературата относно двояката роля на свободно-радикалните 

процеси - като сигнални молекули при физиологични процеси и медиатори на клетъчното 

увреждане. Компетентно е описан оксидативният стрес и патогенетичната му роля в 

системния възпалителнен отговор, апоптозата, ендотелната дисфункция и в 

микроциркулацията при термична травма. Аргументира се тезата, че активните форми на 

кислорода са важен елемент на редокс-сигнализацията и са активатори на транскрипционни 

фактори, които регулират възпалителния отговор и антиоксидантна защита и не трябва да 

се разглеждат като увреждащ фактор при ниски концентрации.   

В последния раздел на обзора – „Мотивация за провеждане на настоящото изследване”, 

вниманието на читателя се фокусира към недостатъчно проучени молекулни механизми на 

хепатоцитното увреждане, на протективни ензими и транскрипционни фактори, регулиращи 

възпалението и антиоксидантната защита и тяхното повлияване от мелатонина.  

Целите и задачите на работата са ясно формулирани и очертават комплексния характер на 

изследването. Намирам за излишно прекаленото детайлизиране на задачите.  

Експерименталният материал включва 120 мъжки бели плъха от порода Wistar (възраст 

12-14 седмици), групирани според целите на изследването. Всички опити са проведени 

съобразно изискванията за работа с експериментални животни и са в съответствие с 

директивите на Европейския съюз.  
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Използвани са различни имунологични, морфологични, имунохистохимични, биохимични 

и клинико-лабораторни методи. Изследвани са голям брой информативни показатели: про- 

и анти-оксидантни фактори (липид-пероксидни продукти - MDA и 4HNE, CuZn 

супероксидизмутаза и тотални тиоли), про- и анти-възпалителни маркери (TNF-α, IL-6 и IL-

10, CRP), про- и анти-апоптотични фактори (Bcl-2 и BAX протеини), транскрипционни 

нуклеарни фактори (NF-kB и Nrf2), регулиращи възпалителния отговор и антиоксидантната 

защита, маркери за ендотелна и микроциркулаторна дисфункция (eNO-синтаза, 

флексибилитет, тромборезистентост), както и маркери за чернодробно увреждане. 

Описанието на използваните методи е доста лаконично (само 8 стр. за глава М&М). 

Икономичен е и пакетът от статистическите методики. 

При положение, че в литературата се използват дози за мелатонина от 100 μg/kg до 100 

mg/kg и не са определяни плазмени мелатонинови нива, би било интересно да се изследва 

дали има дозa-отговор ефект. 

Получените резултати са онагледени с 53 фигури и 3 таблици. Систематизирани са в седем 

отделни направления, които съдържат директни и индиректни доказателства за 

изпълнението на задачите и предложените хипотези.  

Обсъждането на резултатите е направено задълбочено и компетентно. Разделът е 

структуриран по схемата за получаване на данните, което позволява логичното достигане 

до изводите. С научни доказателства е защитена хипотезата за молекулната генеза на 

уврежданията на черния дроб и за протективното действие на мелатонина при термична 

травма.  

Направените 18 извода правилно отразяват получените резултати, но те биха звучали по-

убедително след редакционно обобщаване.  

Приносите, съдържащи се в дисертационния труд бих систематизирал по следния начин: 1. 

Направено  е комплексно проучване на патофизиологичните механизми на увреждане на 

черния дроб при термична травма;  2. Изградена е хипотеза за връзката между оксидативния 

стрес, възпалението и апоптозата в комплексния патофизиологичен отговор при термична 

травма;  3. За пръв път е доказано, че мелатонинът протектира черния дроб чрез потискане 

на NF-kB - медиирания възпалителен път; 4. Доказано е, че протективния ефект на 
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мелатонина в черния дроб е свързан с ензима хем-оксигеназа-1, притежаващ 

антиоксидантно, антивъзпалително и антиапоптично действие; 5. Получени са научни 

доказателства, че посредством активиране на транскрипционния нуклеарен фактор Nrf2 

мелатонинът повишава антиоксидантния капацитет, ограничава възпалителните процеси и 

апоптозата при термично увреждане на черния дроб; 5. Комплексът от представените в 

дисертационния труд методи може да се приложи в клиничната практика при 

диагностициране на тъканна увреда и при други заболявания.  

Дисертационният труд е продължение на дисертацията за придобиване на научна степен 

„доктор“, без да има припокриване на  публикациите в настоящия труд. 

Авторефератът (100 стр.) съдържа всички основни данни и послания на дисертацията и е 

отлично онагледен, с обем на малка монография. 

Публикационна активност: 

Резултатите от дисертационния труд са отразени в 12 публикации, от които 6 са с импакт 

фактор (общ=7.64). Трябва да се отбележи, че във всички публикации доц. Бекярова е първи 

автор. Значимостта на темата се доказва чрез отзвука на публикациите в научната 

литература – те са цитирани 23 пъти от чуждестранни изследователи. По аналогична 

тематика са и останалите трудове на доц. Бекярова (58), като общият брой на забелязаните 

цитирания е над 150. 

Заключение: 

Дисертационният труд представлява задълбочено и комплексно изследване на механизмите 

на клетъчно-тъканното увреждане на черния дроб при експериментална термична травма. 

Изясняването на молекулните механизми на действие на мелатонина като плеотропен 

фактор с хепатотропно действие е значима задача, предвид възможността за клиничното му 

приложение не само при чернодробни, но и при други заболявания. 

Като всяка дисертация и тази има някои слабости. Това са неизбежните повторения в обзора 

и в обсъждането, усещането, че молекулните механизми са разгледани повече на ширина, 

отколкото в дълбочина. Изводите за хепатопротективния ефект на мелатонина при термична 

травма и клиничното му приложение се нуждаят от допълнителен експериментален 
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материал, от други опитни постановки и от методики, свързани с мелатониновите рецептори 

и способността им да експресират хепатопротективни гени. Но да не бъдем максималисти, 

защото нищо и никой на този свят не е съвършен. 

Доц. Бекярова има огромна преподавателската дейност, съавтор е на много добри учебници 

по патофизиология за студенти по медицина, дентална медицина, фармация и медицинските 

колежи, както и на учебник за англоезиковото обучение. Участвала е в проекти, 

финансирани от фонд Медицинска наука на МУ - Варна. Научен ръководител е на трима 

докторанти. Член е на редакционните колегии на списанията: Journal of Biomedical & 

Clinical Research, Oxidants and Antioxidants in Medical Science и Scientific Journal. 

Представеният дисертационен труд отговаря напълно на изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България и Правилника за неговото 

приложение, както и на изискванията на Правилника за развитието на академичния състав 

в МУ-Варна. 

Отличното познаване на литературата, прилагането на широк набор от методи, добре 

формулираните и изпълнени задачи, задълбоченият анализ на получените резултати и 

достатъчната научна продуктивност ми дават основание да препоръчам на уважаваните 

членове на Научното жури да присъдят на доцент д-р Ганка Йорданова Бекярова, дм, 

научната степен „Доктор на науките” . 

 

         

09.09.2014 год., Пловдив        Проф. д-р Стефан Костянев, дмн 

 


