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С Т А Н О В И Щ Е 
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„Проучване на възможни механизми за увреждане на стомашната лигавица и влиянието 
на мелатонина при модел на термична травма” 

 
по научна специалност „Патофизиология”, код 03.01.05 
с автор д-р Минка Христова Александрова – докторант на самостоятелна подготовка към 
Катедра “Физиология и патофизиология”, Факултет “Медицина”, МУ - Варна 
 
РЕЦЕНЗЕНТ: доц. Милка Милева, дф  
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Рецензията е изготвена въз основа на Заповед № Р-109377/30.12.2015 год. на Ректора на МУ - Варна 
 
ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТРУД е посветен на актуален в медицината и интензивната клинична 

практика проблем – тежката термична травма и уврежданията, които настъпват в стомаха като 
орган, отдалечени от термичния агент. Високата смъртност при пациенти с обширни изгаряния 
през първите 24 часа след инцидента в повечето случаи се дължи на индуцираните от 
термичната травма гастроинтестинални херморагии, увеличена стомашна секреция, дилатация и 
забавено изпразване на стомаха. Изследването на патофизиологичните процеси, лежащи в 
основата на увреждането на стомашната лигавица вследствие изгаряне, както и ролята на 
мелатонина за тяхното овладяване, прави тематиката на дисертационния труд актуална в научно 
и научно-приложно отношение. Проведеното изследване продължава богатата традиция на 
Катедра “Физиология и патофизиология”, МУ – Варна за изясняване на многофакторните 
механизми на термичната травма и подходи за нейното лечение. 

ДИСЕРТАЦИЯТА е написана на 152 стандартни страници, съдържа 41 фигури и 2 таблици. 
Трудът е структуриран съобразно изискванията и включва: увод, литературен обзор, цел и 
задачи, резултат, обсъждане, изводи, приноси, списък на публикации и участия, свързани с 
тематана дисертационния труд, литература (491 автори).  

ЛИТЕРАТУРНИЯТ ОБЗОР е задълбочен и целенасочен, започва с описание на патогенеза на 
термичната травма. Разгледани са водещи биохимични, биофизични, молекуно-биологични 
механизми при болестта на изгаряне, с акцент върху патогенетичните механизми на увреждане 
на стомашната лигавица и ролята на мелатонин като многофункционална молекула - 
невротрансмитер, хормон, цитокин, антиоксидант и модулатор на биологичния отговор.   

Много добро впечатление прави анализът на литературните данни и обобщаването им в 12 
фигури за онагледяване на стрес-индуцираните морфологични промени на стомашната 
лигавица. Разглеждат се интра- и екстрацелуларните източниците на свободни радикали, 
включващи пуриновия метаболизъм, митохондриалния електронен транспорт, активираните 
левкоцити. Те са основните фактори за развитието на липидната пероксидация и като резултат 
модифициране на клетъчните мембрани, които стават хидрофобни и по-пропускливи, 
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деполяризирани, с нарушен активен транспорт и увеличен митохондриален пермеабилитет. В 
двубоя между про- и антивъзпалителни медиатори се изяснява биологичната функция на 4-
хидроксинонеал (4-HNE) като сигнална молекула, регулираща някои транскрипционни фактори - 
нуклеарния еритроиден фактор 2 (Nrf2), активиращ протеин-1 (АР-1), NF-кВ и др. Малонов 
диалдехид и 4-хидроксинонеал са основни биохимични маркери на оксидативния стрес, които в 
хода на експериментите докторантката е използвала за оценка на степента на увреждане и 
влиянието на мелатонина при модела на термичната травма. Литературният обзор показва, че 
докторантката е запозната в детайли със състоянието на проблематиката, обект на 
дисертационния труд. 

ЦЕЛТА И ЗАДАЧИТЕ са добре дефинирани и следвани в хода на експерименталната работа. 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИЯТ ДИЗАЙН включва като обект 120 бели мъжки плъха порода Wistar с 

тегло 250-280g, разпределени в три експериментални групи. Използван е богат набор от методи 
– биохимични, клинико-лабораторни, имунологични, хистологични, статистически. 

РЕЗУЛТАТИТЕ И АНАЛИЗЪТ са много добре систематизирани и отлично онагледени в осем 
отделни пункта, които съдържат директни доказателства за изпълнението на поставените 
задачи. Изключителни адмирации към докторантката и нейния научен ръководител за фигура № 
40 от дисертацията (28 в автореферата) за сравнението на действието на прооксидантните 
фактори в стомах, причинени от термичната травма, с “Дяволски триъгълник”, който мелатонин 
успешно разкъсва.  

ИЗВОДИТЕ И ПРЕПОРЪКИТЕ са направени коректно и точно и отразяват изпълнените задачи в 
хода на проведените изследвания. 

АВТОРЕФЕРАТЪТ съдържа всички основни данни на дисертацията, отлично е онагледен и 
дава пълна представа за извършената работа. 

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ:  Считам, че логически обосновано е задача № 9 да стане задача № 1, 
защото първо се наблюдват макроскопските и микроскопските промени в стомашната лигавица 
при термичната травма, както и благоприятния ефект на мелатонина – показатели, които са 
много добре проследени и отлично онагледени. На следващ етап се провеждат изследванията в 
дълбочина на сублкетъчно ниво. При представяне на собствените резултати е логично да се 
следва същата последователност. По тези съображения изводи № 10 и № 11 е добре да станат 
№ 1 и № 2. Принос № 1 с оригинален характер е обобщение на следващите 6, така че е излишен. 
В списъка на използваните съкращения липсват абревиатури SH, T-SH и GRd, които са 
използвани в текста. Вероятно под SH и T-SH се разбира сулфхидрилни производни и тотални 
тиоли, които са маркер за сериозния ендогенен антиоксидантен дефицит, настъпващ в условията 
на термично-индуцирания оксидативен стрес, а GRd e съкращение на глутатионредуктаза. ROS в 
научната литература означава Reactive oxygen species, а не Reactive reactive species. В 
изложението на дисертацията, както и от големия брой автори, които се позлват, ясно личи 
познаването на научната литература от докторантката, но на много места в литературния обзор 
и в обсъждането не е посочен конкретния източник за конкретното позоваване. В главата 
Материал и методи би трябвало да се посочи на кой час или ден след травмата са 
отпрепарирани стомахчетата, включени в настоящото изследване. Като принос, адресиран към 
клиничната практика, пикът на патофизиологичните промени и ролята на мелатонин, 
наблюдавани в това изследване, е от изключително значение. Д-р Минка Александрова, като 
лекар с дългогодишна практика, би трябвало да съобрази важността на тези детайли. 



	 3	

В дискусията се забелязват някои неизбежни повторения от обзора и методологията, които 
докторантката е допуснала в стремежа си да покаже информираност и познаване на научната 
литература. Направените критични бележки в никакъв случай не омаловажават стойността на 
предоставения ми за становище дисертационен труд. Задължително е получените резултати да 
бъдат оформени и публикувани в импактни списания, за да ползват научната общност. 

ОЦЕНКА НА КРИТЕРИИТЕ в съответствие със ЗРАСРБ. По настоящата процедура за защита на 
дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, д-р Минка 
Христова Александрова е покрила всички критерии в съответствие със ЗРАСРБ и Правилника за 
неговото прилагане в МУ - Варна. Резултатите от изследванията са отразени в 3 научни статии 
без импакт фактор и 3 научни съобщения, не са забелязани цитирания. В една от приложените 
публикации докторантката е първи автор. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представеният ми за становище дисертационен труд представлява 
комплексно и оригинално изследване върху патогенетичните механизми на увреждане на 
стомашната лигавица при термичната травма и ролята на мелатонин за тяхното овладяване. 
Отличното познаване на литературата, прилагането на широк набор от методи, добре 
формулираните и изпълнени задачи, задълбоченият анализ и отличното онагледяване на 
получените резултати, както и достатъчната научна продуктивност на докторантката ми дават 
основание да препоръчам на уважаемите членове на Научното жури да присъдят на д-р Минка 
Христова Александрова образователната и научна степен “Доктор”. 

 
23.02.2016 г.  
София        /Доц. Милка Милева, дф/ 
 


