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Р Е Ц Е Н З И Я 

от доц. д-р Анелия Александрова Димитрова, дм 

Ръководител на катедра „Физиология и патофизиология” при  

Медицински факултет на  

Медицински университет - Плевен 

 

 

ОТНОСНО: Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

„ДОКТОР” на д-р Камелия Жечкова Братоева, докторант на самостоятелна подготовка 

към катедра „Физиология и патофизиология” на Медицински факултет при МУ-Варна.  

Със заповед на Ректора на МУ-Варна №Р-109-376/30.12.2015г. и решение на 

Председателя на Научното жури съм определена да представя рецензия във връзка с 

дисертационен труд на тема „Механизъм на хепатоцитно оцеляване при 

експериментален модел на неалкохолен мастен черен дроб и прием на 

антиоксиданти” за придобиване на научната степен „ДОКТОР” по област на висщето 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, 

научна специалност „Патофизиология”. Автор на дисертационния труд е д-р Камелия 

Жечкова Братоева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Физиология и 

патофизиология” на Медицински факултет при МУ-Варна. Научни ръководители на 

докторантурата са доц. д-р Ганка Бекярова, дмн и доц. д-р Мария Цанева, дм. 

Декларирам, че нямам конфликт на интереси, вкл. съавторство в публикациите 

на кандидата, с които той участва в процедурата. 

Общо представяне на процедурата и докторанта 

Представеният комплект материали на хартиен носител е в съответствие с Чл.44 

(3) от Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Варна, приет на  07.01.2013 

г. (Протокол No1/07.01.2013 г.) и включва следните документи: 

 заявление до Ректора за разкриване на процедура по защита на дисертационен 

труд от 18.12.2015 г. 

 автобиография в европейски формат с подпис на докторанта 

  протокол от катедрен съвет №52/05.11.2015 г. за предварително обсъждане на 

дисертацонния труд и взетите решения за разкриване на процедура и за състав на 

научно жури 



 2 

 нотариално заверено копие от диплома за завършена ОКС „Магистър“ с 

приложението към нея, серия МУ, №009700, регистрационен номер 7148/2000 

г.от МУ-Варна 

 заповед №Р-109-203/09.07.2013 г. за зачисляване в докторантура на самостоятелна 

подготовка  

 заповед №Р-109-355/10.12.2015 г за отчисляване с право на защита; 

 протокол от проведен изпит за докторантски минимум от 06.06.2015 г. 

 декларация за оригиналност 

 списък с публикациите, свързани с темата на дисертационния труд с подпис на 

докторанта; 

 2 копия на документи за придобити специалности по „патофизиология”, 

свидетелство № 3231/ 01.01.2013 от МУ-Варна и „социална медицина и здравен 

мениджмънт”, свидетелство № 2772/ 01.01.2009 от МУ-Варна 

 декларация за достоверност на представените документи 

  дисертационен труд 

  автореферат 

  копия на публикациите, свързани с темата на дисертационния труд (електронен 

носител) 

      Докторантът е приложил списък с 4 публикации и 7 участия в научни форуми. 

Процедурата за придобиване на ОНС „Доктор“ в МУ – Варна е спазена и съобразена с 

нормативните документи, като представеният набор материали е съобразно 

изисванията. 

Кратки биографични данни за докторанта 

Д-р Камелия Жечкова Братоева е родена през 1968 год. в град Варна. Завършва 

медицина в МУ-Варна  през 2000 г. От 2000 до 2003г. работи като лекар-ординатор в 

отделение „Вътрешни болести и интензивна медицина”, МБАЛ „Царица Йоанна” – гр. 

Провадия, а през периода 2003-2007 г. като старши експерт „Контрол на аптеки и 

доболнична помощ” в Районна здравно-осигурителна каса – гр. Варна.  

От 2007г. е асистент в сектор „Патологична физиология” на Катедра 

„Физиология и патофизиология“ към Медицински университет - Варна. Има признати 

специалности по „Социална медицина и здравен мениджмънт” и „Патофизиология”. 

Провежда практически упражнения по патофизиология на студенти по медицина, 

дентална медицина и фармакология. 
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През 2011 г. е провела професионално-образователен курс IASO/SCOPE, 

Албена, България. Има участие в два проекта финансирани от „Фонд медицинска 

наука” на МУ-Варна.  

  Д-р Братоева има над 12 публикации в български и международни списания. 

Владее немски и английски език на средно ниво и  участва активно в научни форуми и 

конгреси.  

Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи 

Темата на дисeтационния труд е актуална, касаеща неалкохолната мастна 

чернодробна болест (НМЧБ), която представлява клинико-патологичен синдром с 

широк спектър от увреждания на черния дроб, вариращи от стеатоза до стеатохепатит, 

фиброза и цироза. Честота на разпространение на НМЧБ е висока (10% до 24% в 

световен мащаб). Тя нараства при хора с наднормено тегло (57.5% до 74%), със 

свръхтегло (до 90%) и при пациенти със захарен диабет тип 2 (49%-62%). Много често 

пациентите с НМЧБ отговарят и на критериите за метаболитен синдром. Към рисковите 

фактори за затлъстяването и метаболитните усложнения, които увреждат черният дроб 

са консумацията на висококалорийни храни и такива с високо съдържание на фруктоза, 

хиподинамията и намаления прием на антиоксиданти.  

Експерименталният модел на метаболитен синдром с фруктозно натоварване, 

избран от докторантката, успешно моделира затлъстяването и свързаните с него 

усложнения - системно възпаление и оксидативен стрес, инсулинова резистентност, 

дислипидемия, хиперурикемия, чернодробна стеатоза и др. Установено е, че стеатозата 

е обратима, но преминаването й в стеатохепатит води до прогресиране на заболяването 

до цироза в 20% от пациентите. В тези процеси много голямо значение има 

активирането на апоптозата на хепатоцитите, с последващо възпаление и фиброза. 

Много фактори стимулират апоптозата на хепатоцитите в стеатозния черен дроб. Това 

са инсулиновата резистентност, повишената продукция на провъзпалителни цитокини, 

свободните мастни киселини и активни форми на кислорода от мастната тъкан, 

намалението на чернодробната антиоксидантна защита (изчерпване на глутатион) и 

развитието на митохондриална дисфункция. Изследването на експресията на про-

апоптотични и анти-апоптотични фактори и сравняването им с данните от 

хистологичните изследвания на черния дроб и маркерите на оксидативния стрес би 

дало възможност за изясняване връзката между стеатозата и апоптозата и значението на 

апоптозата като ранен маркер за диагностиката на неалкохолният стеатохепатит. 
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Затова считам, че темата на дисертацията е избрана правилно, като основната 

цел е проучване на някои възможни механизми на оцеляване на хепатоцитите при 

експериментален модел на метаболитен синдром и ефекта от прилагането на 

антиоксиданти. Формулирани са 6 логични и конкретни задачи. 

Познаване на проблема 

Целта на литературния обзор е да въведе читателя в съвременните познания по 

проблема, да набележи липсващите данни и да посочи мотивите за настоящия труд. В 

представения литературен обзор са разгледани патологичните фактори за 

затлъстяването и инсулиновата резистентност. Описан е метаболитният синдром, както  

и ролята на адипоцитната дисфункция и нискостепенното възпаление при него. 

Дискутирана е и ролята на оксидативният стрес в патогенезата на метаболитния 

синдром и връзката между оксидативният стрес, затлъстяването и инсулиновата 

резистентност. Твърде подробно са разгледани механизмите на чернодробно 

увреждане при неалкохолна мастна чернодробна болест (НМЧБ) и ролята на 

промененият липиден метаболизъм и митохондриалната дисфункция. Обсъден е и 

оксидативния стрес и дисбаланса на антиоксидантната защита при тези процеси. 

Разгледано е значението на апоптозата за хепатоцелуларната клетъчна смърт и ролята 

на някои антиоксиданти в хепатопротекцията при НМЧБ. Дадени са 9 фигури, като не 

са цитирани източниците, от които са взаимствани. 

Обзорът е подробен и ясно написан, в него проличава доброто познаване и 

разбиране на изучавания проблем в детайли и способността за анализ и обосновка на 

целта на  труда.   

Методика на изследването 

     Наборът от експериментални модели и аналитични методи прави много добро 

впечатление. Използвани са: имунологични методи за определяне нивата на TNF-α в 

серуми и нивата на СК 18 в серуми и чернодробен хомогенат; имунохистохимични 

методи за определяне експресията на Bax и Bcl2 протеини в черен дроб; рутинни 

хистологични и хистохимични изследвания; хроматографски методи за определяне 

нивата на мастни киселини в чернодробни хоногенати; биохимични и клинико-

лабораторни методи за определяне на глутатион-пероксидазна активност, тотални 

тиоли, малонов диалдехид,  пикочна киселина, глюкоза, общ холестерол, ТГ, VLDL и 

HDL.  

   Методиките са описани кратко и точно. Използвани са адектватни методи за 

статистическа обработка и анализ на данните от експерименталното проучване. 
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Избраните, представени и приложени методични подходи са позволили на д-р 

Братоева да постигне поставената цел и да изпълни задачите на изследването. 

Резултати от проучването 

Представените резултати показват, че експерименталното патофизиологично 

изследване е не само добре планирано, но и успешно изпълнено. Данните от 

проучването са описани точно и ясно. Резултатите са представени с графики и/или 

таблици, които са информативни, с изрично посочване на броя на използваните 

животни, най-малко седем, а това е напълно достататъчно за статистическа обработка. 

Резултатите са обобщени в четири основни групи в отговор на поставените задачи. 

1. Резултати от проучване на метаболитни нарушения при високо- фруктозна диета 

(ВФД) и прием на S- аденозил-метионин (S-АМе) и Алопуринол. 

2. Резултати от проучване на оксидативния стрес в черен дроб и серуми при 

високо- фруктозна диета и прием на S-AMЕ и Алопуринол. 

3. Резултати от проучване на нискостепенното възпаление при високо- фруктозна 

диета и прием на S-AMЕ и Алопуринол. 

4. Резултати от проучване на морфологичните промени в черен дроб, апоптозата и 

някои биохимични показатели на чернодробна дисфункция при високо-

фруктозна диета и прием на S-АМе и Алопуринол. 

Обсъждане на резултатите 

Целта на дискусията е да сравнят получените от автора резултати с тези на други 

изследователи, както и да обсъдят и анализират някои различия или нови данни. Това 

успешно е сторено от автора, като анализът е фокусиран върху собствените данни. 

Обсъждането аналитично потвърждава тезата, чe чернодробната апоптоза е ключов 

фактор в развитието и прогресирането на неалкохолния стеатохепатит, а оксидативния 

стрес и възпалението в стеатозният черен дроб се очертават като основни звена в 

патофизиологичните механизми на клетъчните увреждания и смърт. 

Резултатите показват, че прилагането на ВФД в продължение на 16 седмици 

води до развитие на метаболитен синдром, проявен чрез хипергликемия, увеличаване 

на нивата на ТГ, VLDL и понижаване нивата на HDL. Резултатите свързани с 

проучване на оксидативния стрес в черен дроб и серумините проби показват 

увеличаване на нивата на малондиалдехида (МДА) и активността на глутатион-

пероксидазата (Gpx) в чернодробен хомогенат и понижаване на нивата на редуцирания 

глутатион при ВФД.  
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Повишеното серумно ниво на TNF-α, CRP, триглицериди, VLDL, MДA в черния дроб и 

хистологичните данни за микровезикуларна стеатоза подкрепят хипотезата, че 

оксидативният стрес и ниско-степенното възпаление в стеатозния черен дроб имат 

важна роля в прогресирането на неалкохолната чернодробна болест като компонент на 

метаболитния синдром.   

Резултатите от експресията на апоптотичните маркери от Bcl2 семейство 

протеини (проапоптотичен Bax и антиапоптотичен Bcl2) са следните: експресията на 

Bax протеина в групата на ВФД е по-висока спрямо контролната група, а на Bcl 2 е най-

висока в групата третирана с Алопуринол. Резултати потвърждават високата степен на 

хепатоцитна апоптоза, дължаща се на промените в съотношението на Bax/ Bcl2 в полза 

на проапоптотичния Bax протеин. 

Ценни са резултатите, показващи значително понижени серумни нива на 

редуциран глутатион във групата на ВФД и повишени в групите третирани с S-AMe и 

Алопуринол. Приложените S-AMЕ и Алопуринол редуцират оксидативния стрес, 

повишават антиоксидантната защита, намаляват нивото на провъзпалителните 

медиатори и стеатоза и по този начин най-вероятно допринасят за оцеляването на 

хепатоцитите при хронично фруктозно натоварване.  

От представените методи на изследването и получените резултати може да се 

направи извода, че дисертантката владее и прилага експерименталните методи.  

Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Представеният от д-р Камелия Братоева за рецензия дисертационен труд на тема: 

„Механизъм на хепатоцитно оцеляване при експериментален модел на 

неалкохолен мастен черен дроб и прием на антиоксиданти” е написан на 145 стр., 

онагледена е с 47 фигури и 6 таблици.  

Библиографията към него включва 319 източника – 1 от които на кирилица, 318 

на латиница, като 38 са от последните 5 години. Правят впечатление и най-ранните 

цитирани публикации от 1965 и 1974 год.  

Дисертационният труд е структуриран както следва: 

–  Въведение – 4 стр., маркиращо проблема и неговата актуалност. 

–  Литературен обзор – 49 стр., където аналитично са разгледани данните за 

уврежданията на черния дроб при затлъстяване и инсулинова резистентност и ролята на 

оксидативния стрес и антиоксидантната защита при тези процеси. 

–  Цел и задачи – 1 стр., с ясно и точно формулирана цел и съответните задачи за 

нейното постигане. 
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–  Материали и методи – 11 стр.,  са прецизно описани. 

–  Резултати – 23 стр. 

–  Обсъждане – 27 стр., завършващо със  заключение на 2 стр. 

–  Резултатите отговарят напълно на поставената цел и задачи от дисертанта. 

Oбсъждането им дава възможност да се обособят съответните изводи и приноси. 

–  Изводи – 1 стр. 

–  Приноси – 2 стр. 

–  Библиография – 16 стр. 

Дисертацията е правилно структурирана, написана е в стегнат научен стил, като 

използването на чуждици е минимизирано. 

Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Направените 7 изводи съответстват на поставените задачи и точно и коректно 

отразяват най-същественото от получените експериментални резултати. Те показват, че 

д-р Братоева е овладяла методите за анализ, синтез и обобщение, изключително 

необходими при научните изследвания.  

Приемам за значими приносите с научно-теоретично и приложно-практическо 

значение, посочени от докторантката. Приноси с научно-теоретично значение са: 

1. За първи път у нас се проучва връзката между стеатоза и апоптоза в черния дроб на 

експериментални животни подложени на високо-фруктозната диета и лечение с S-AMе 

и Алопуринол. 

2. За първи път се установява функционална връзка между активираните апоптотични 

процеси в стеатозния черен дроб и нивата на проинфламаторният серумен TNF-α и 

чернодробните нива на редуцираният глутатион при фруктозо-индуциран модел на 

метаболитен синдром. 

Съгласна съм с приносите, които имат потвърдителен характер, а именно че: 

индуцираните от високо-фруктозната диета метаболитни нарушения при плъхове- 

затлъстяване, хипергликемия, дислипидемия и хиперурикемия съответстват на 

критериите за оценка и диагностика на метаболитния синдром при хора; за първи път е 

установен хепатопротективен ефект от прилагането S-Amе върху фруктозо-

индуцираните увреждания в черния дроб. Убедително се подкрепят данните за 

антиоксидантните ефекти на Алопуринола и неговият потенциал като средство за 

лечение не само на хиперурикемия, но и на други компоненти на метаболитния 

синдром като затлъстяване, дислипидемии и НМЧБ. Съответствието на нивата на СК-

18 с хистологичните и биохимични промени в черния дроб на експерименталните 
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животни го определят като подходящ биомаркер за неинвазивна оценка на степента на 

чернодробните увреждания. Важен принос с приложно практическо значение е 

разработения метод с научната лаборатория на катедрата по химия (МУ- Варна) за 

качествено и количествено определяне на мастни киселини (от С:10 до С:22) в 

биологична проба (чернодробен хомогенат и серум) чрез газов хроматограф с 

масдетектор. Методът е високо-чувствителен и може да се прилага в 

експерименталната и клинична практика. Разработена е и модифицирана методика за 

определяне на глутатион-пероксидазна и редуктазна активност и общ редуциран 

глутатион в биологични проби (чернодробен хомогенат и серум).  Друг важен принос е 

разработения имунологичен метод (Western blot) за неинвазивно изследване на 

активността на апоптотичните процеси в черен дроб чрез серумните нива на СК-18, 

който се прилага за пръв път у нас.   

Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Д-р Братоева е представила списък с 4 публикации, като две от тях са на 

български език и две на английски език. Дисертантката е първи автор в 3 от 

публикациите. Представените статии отразяват и са свързани с тематиката на 

дисертационния труд, като 3 от тях съдържат резултати от извършените експерименти 

и 1 публикация е кратък литературен обзор за влиянието на хиперурикемията върху 

ремоделирането на съдовете при метаболитен синдром. Броят на статиите отговаря на 

изискванията на чл. 44. (3) от Правилника за устройство и дейността на МУ-Варна (не 

по-малко от 3 пълнотекстови публикации).  

Резултатите от изследването са представени в 7 научни съобщения на научни 

форуми - 5 в страната и 2 в чужбина (Сърбия, Румъния). В 6 от всички резюмета на 

доклади д-р Братоева е първи автор. 

Лично участие на докторантката 

Представеният за рецензия дисертационен труд е изпълнен от дисертантката и е 

личен труд, което се потвърждава от декларацията за оригиналност и достоверност и 

личи от разбирането и вещината, с които тя описва направеното изследване.  

Автореферат 

Авторефератът отразява прецизно и коректно същността на дисертационния труд. 

Обемът му от 96 стр. е доста разширен. Онагледен е с високо информативни фигури и 

таблици. В него са отразени методологията, основните резултати с обсъждането им и 

съответните изводи и приноси. 

 



 9 

Критични забележки и препоръки  

Препоръчвам да се направят усилия за публикуване в чуждестранни списания. 

Лични впечатления 

Познавам лично д-р Братоева от изявите и на научни форуми в страната. Тя се 

представя като отговорен, много добре организиран и подготвен професионалист.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предоставеният ми за рецензия дисертационен труд на д-р Братоева е 

задълбочено и прецизно проведено експериментално проучване върху актуален 

проблем. Обзорът е стегнат и изчерпателен. Целта на дисертацията е точно и конкретно 

формулирана с адекватно подбрани задачи. Експериментите са точно изпълнени, като 

са използвани съвременни методи. Резултатите, дискусията, изводите и приносите са 

представени коректно и аналитично. Трудът покрива количествените показатели и 

отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на 

МУ-Варна за придибиване на ОНС „доктор“.  

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка и 

предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната и научна 

степен „ДОКТОР” на д-р Камелия Жечкова Братоева. 

 

                                                                                   

26.01.2016 г.                                                         Доц. д-р Анелия Димитрова, дм  

Плевен 

 

                                                                                      

 


