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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Галя Цветанова Ставрева-Маринова, дм 

сектор „Експериментална и клинична фармакология“ 

Факултет по Медицина, Медицински Университет - Плевен 

 

за дисертационен труд на тема „Фармакологично проучване на ефекта на плодов сок от Aronia 

melanocarpa в поведенчески модели при плъхове“ за присъждане на ОНС „доктор“ в 

професионално направление „7.1. Медицина” в област на висше образование „7. Здравеопазване и 

спорт”,  

Автор: магистър фармацевт Мирослав Цонков Ефтимов, асистент  

Катедра: „Предклинична и клинична фармакология”, Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна  

Докторска програма: Фармакология; Форма на докторантурата: самостоятелна подготовка 

Научни ръководители: доц. д-р Стефка Василива Вълчева-Кузманова, дмн и доц. д-р Роман Емилов 

Ташев, дм 

 

Представям настоящото становище в качеството си на член на Научно жури, утвърдено със Заповед 

№ Р-109-91/30.03.2015 г. на Ректора на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. 

 

Общо представяне на процедурата и докторанта 

Получих от отдел „Научна дейност и кариерно развитие“ необхидимите документи и материали, въз 

основа на които заявявам, че редът и условията на придобиване на ОНС  „Доктор“ съгласно ЗРНСРБ и 

Правилника за неговото приложение в МУ – Варна са спазени и съобразени с нормативните документи, 

като представеният набор материали е съобразно изисванията. 

Маг. фарм. Мирослав Ц. Ефтимов е роден на 03.05.1981 г. Завършил е природо-математическа 

гимназия „Н. Попович”, гр. Шумен, през 2004 год. се е дипломирал като магистър фармацевт в 

Медицински университет – София, Фармацевтичен факултет. Работил е и работи като магистър 

фармацевт. От учебната 2008/2009 год. е асистент по фармакология в катедра по предклинична и 

клинична фармакология, МУ – Варна. Владее английски и френски език, има необходимите компютърни 

умения. Има участия в 5 НИП, които изследват ефекти на биологично  активни вещества от растителен 

произход върху различни експериментални модели. 

 

Актуалност на тематиката 

Считам, че дисертационния труд третира актуалени проблеми. През последните години се увеличава 

честотата на така наречените “непсихотични” психични заболявания. Те са чести – около 20-25% от 

съвременните хора показват клинично значими епизоди на тревожност или депресия, налагащи 

терапевтична намеса. От друга страна, след след безспорно изключително ефективните постижения на 

синтетичната химия през миналия век, съвременните лекари се обръщат към това, което предлагат 

лечебните растения като терапевтични възможности. Aronia melanocarpa е светлолюбив храст с родина 

Северна Америка, но в нашата страна има благоприятни условия за отглеждането му. Сокът от 

плодовете е богат на полифенолни съединения – процианидини, флавоноиди, главно от субклас 

антоцианини и фенолни киселини, с разнообразна биологична активност; съдържа витамини, 

микроелементи, захари, амигдалин и др. Катедрата по предклинична и клинична фармакология в МУ – 

Варна е пионер в проучването на фармакологичната активност на плодовия сок от Aronia melanocarpa. 

Така, че дисертационната работа на маг. фарм. Мирослав Ефтимов е закономерно продължение на 

многогодишна работа на варненската фармакологична школа. 
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Поради всичко това считам, че дисертантът правилно е избрал темата на труда си с основна цел 

изследване на психофармакологични ефекти на плодов сок от Aronia melanocarpa в 

експериментални модели на тревожно-депресивно поведение и нарушена двигателна активност 

при плъхове. 

 

Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Представеният от маг. фарм. М. Ефтимов дисертационен труд е написан на 165 стр., онагледен е с 87 

фигури и 25 таблици. Дисертацията е структурирана съобразно изискванията. Съдържа: въведение – 3 

стр., литературен обзор – 32 стр., цел и задачи – 2 стр., материали и методи – 10 стр., собствени 

резултати и обсъждане – 78 стр., изводи – 2 стр., приноси – 1 стр. и литература – 25 стр. Трудът е 

написан на книжовен български език, в стегнат научен стил. 

 

Познаване на проблема 

Имах възможност да се запозная с целия дисертационен труд, предоставен ми на CD. В литературния 

обзор са разгледани ботанически данни за растението; основни биологично активни вещества, 

съдържащи се в плодовете и плодовия сок от Aronia melanocarpa; фармакокинетиката на полифенолите 

и преминаването им през кръвно-мозъчната бариера; ефектите им върху централната нервна система. 

Той е направен на базата на 306 източника на латиница. От последните 5 години са 20% от тях, което 

показва, че тематиката е актуална, занимаваща и други изследователи. Обзорът завършва с обощение, 

обосновано на известното от литературата, че съдържащите се в плодовия сок на Aronia melanocarpa 

биологично активни вещества, може да проявяват благоприятен ефект върху тревожни и депресивни 

разстройства. На базата на наличните данни логично са изведени задачите на настоящия труд.  

 

Методика на изследването 

Избраните методични подходи на изследване са информативни, адекватни за постигане на 

поставената цел и съответни на експерименталните задачи, решавани в дисертационния труд. 

Основните групи от методи касаят определяне на съдържанието на полифеноли в плодов сок от Aronia 

melanocarpa, поведенчески, биохимични и статистически методи.   

Представените резултати показват, че експерименталното фармакологично изследване е не само 

добре планирано, но и успешно изпълнено. Данните от проучването са прецизно описани и онагледени. 

От получените резултати може да се направи извода, че дисертантът владее и прилага 

експерименталните методи.  

 

Изводи и значимост на разработката  

Направените изводи съответсват на поставените задачи и точно и коректно отразяват 

най-съществените експериментални резултати за ефектите на плодовт сок от Aronia melanocarpa при 

субхронично приложение при плъхове. Те показват, че дисертантът владее методите за анализ, синтез и 

обобщение, изключително необходими при научните изследвания. Считам, че по-точно е в извод 6 и 7 

вместо намалява/ предотвратява оксидативен стрес (нарушаване на прооксидантен-антиоксидантен 

баланс в полза на първия, водещо до потенциални клетъчни нарушения) да се използва липидна 

пероксидация (какъвто маркер са реагиращи с тиобарбитурова киселина субстанции). 

Приемам за значими приносите, като считам, че освен теоретично те имат и приложно-практическо 

значение: 

1. За пръв път е изследван ефектът на плодовия сок от Aronia melanocarpa върху двигателната 

активност при плъхове, като е установено, че при субхронично приложение на млади/здрави животни 

потиска изследователското поведение и общата двигателна активност, вероятно вследствие на 

седативен ефект. 
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2.  За пръв път е установен анксиолитично-подобен ефект при субхронично приложение на плодов сок 

от Aronia melanocarpa при  млади/здрави плъхове и  плъхове с нарушен светлинен денонощен ритъм.  

3. За пръв път е показано, че приложен субхронично, плодовият сок от Aronia melanocarpa има 

антидепресивно-подобен ефект при: млади/здрави плъхове; плъхове с алкохол-индуцирано 

депресивно-подобно поведение и плъхове с нарушен светлинен денонощен ритъм. 

4. За пръв път е установено, че плодовият сок от Aronia melanocarpa частично антагонизира 

индуцираното от резерпин намаление на двигателната активност при плъхове.  

5.  За пръв път е установено, че плодовият сок от Aronia melanocarpa намалява индуцирания от нарушен 

светлинен денонощен ритъм и от резерпин оксидативен стрес в мозък на плъхове. 

6.  Направените проучвания с плодов сок от Aronia melanocarpa допринасят за разширяване на 

познанията за ефектите на полифенолите върху функциите на централната нервна система и 

подпомагат търсенето на природни продукти за лечението на социалнозначими заболявания като 

тревожно-депресивните разстройства. 

 

Публикационна активност 

Дисертантът е представил списък с 6 реални публикации. Маг. фарм. М. Ефтимов е първи автор в пет 

от тях и в една е на второ място. Една от публикациите е на български език, останалите са на английски 

език. Представените статии са свързани напълно с тематиката на дисертационния труд и съдържат 

резултати от извършените експерименти. Една от статиите е публикувана в списание с импакт фактор. 

Броят на статиите надхвърля изискванията на чл. 44. (3) т.4.9 от Правилника за РАС в МУ „Проф. д-р П. 

Стоянов“ – Варна. Резултатите са представени в 9 научни съобщения на научни форуми в страната. 

 

Автореферат 

Авторефератът отговаря на изискванията както по съдържание, така и по оформление. Той отразява 

прецизно и коректно същността на дисертационния труд. Има 72 стр. Онагледен е с високо 

информативни фигури и таблици. В него са отразени целта и задачите, методологията, основните 

резултати с обсъждането им и съответните изводи и приноси. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предоставеният ми за становище дисертационен труд на маг. фарм. Мирослав Цонков Ефтимов на 

тема: „Фармакологично проучване на ефекта на плодов сок от Aronia melanocarpa в поведенчески 

модели при плъхове“ е задълбочено и прецизно проведено с адекватни методи експериментално 

проучване върху актуален проблем. Трудът напълно покрива количествените показатели и отговаря на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав В Медицински 

Университет „Проф. Д-р П. Стоянов“ – Варна за придобиване на ОНС „доктор“.  

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното изследване и 

предлагам на почитаемото научно жури да присъди ОНС „доктор“’ на маг. фармацевт Мирослав 

Цонков Ефтимов в докторска програма по Фармакология и му желая пълен успех. 

 

 

 

18.05.2015 г.   Изготвил становището:  

гр. Плевен    /доц. д-р Галя Ставрева, дм/ 

 


