
СТАНОВИЩЕ  

от  проф . Никола  Димов  Николов , двмн  

за  дисертационната  работа  „Физическо  натоварване  и  ваксинация  при  спортни  

коне  - хомеостатични  отговори  и  механизми ", представена  от  доц . д-р  Димитрина  

Иванова  Гундашева  за  присъждане  на  научната  степен  „Доктор  на  науките " 

Ограничените  данни  от  проучвания  върху  физиологични  отговори  и  метаболитни  
адаптации  на  спортни  коне  при  съчетано  действие  на  физическо  натоварване  и  
ваксинация , както  и  изяснявяне  на  механизми  за  съкраняване  и  защита  на  хомеостазата  

при  тези  животни  мотивират  доц . Гундашева  да  проучи  промените  в  селективните  
показатели  на  естествения  и  придобит  имунен  отго .вор , а  също  и  метаболитния  такъв  

след  ваксинация  срещу  инфлуенца  вирус  и  конски  херпес  вирус  при  коне  след  
многократно  физическо  натоварване  по  време  на  ефекторната  фаза  на  имунния  отговор . 

За  постигане  на  тези  цели  доц . Гундашева  си  поставя  две  основни  задачи . По  
първата  тя  ще  изследва  влиянието  на  физическото  натоварване  върху  кормоналния  
отговор  чрез  определяне  на  концентрациите  на  серумните  хормони  кортизол , 

тиреостимулиращ  кормон , свободен  тироксин  и  общ  трийодтиронин . По  втората  
основна  задача  цели  да  установи  влиянието  на  физическото  натоварване  приложено  на  

спортни  коне  на  фона  на  ваксинация  с  мултивалентна  ваксина  F1uva1 EHV4/1 plus 

срещу  ринопневмонит  и  инфлуенца  върху  неспецифичния  имунен  отговор , 

специфичният  такъв , показателите  на  еритрона , метаболитният  отговор , както  и  
отговора  на  клиничните  показатели  ректална  температура , пулсова  и  дихателна  
честота . 

Дисертационният  труд  е  написан  на  328 стандартни  машинописни  страници . 

Онагледен  е  с  33 таблици  и  42 фигури , както  и  с  с  библиографска  справка  включваща  

648 автори , 629 от  които  са  на  латиница  и  19 на  кирилица . 

Оригиналните  научни  приноси  на  дисертационния  труд  разкриват : 

1. Реализираното  за  първи  път  в  България  комплексно  проучване , отразяващо : 

вроденият  имунен  отговор  /левкоцити  и  левкограма , общ  белrьк  и  белrьчни  фракции , 

АРР , лизоцим , AHAK u КПАК/; специфичният  такvв  /антитела /; метаболитният  



отговор  /глюкоза , пируват  и  лактат , електролитите  натрий , калий  и  хлориди , общ  и  

йонизиран  капций /; ензимите  от  мускулите  СК , ASAT u ALAT; селектираните  

биохимични  показатели  - креатинин , холестерол  и  триацилглицероли ; киселинно - 

апкалното  равновесие , както  и  хормоналният  отговор  / кортизол ,ТSН , Т-3, fT4 / за  да  

се  оцени  влиянието  на  физическото  натоварване  на  фона  на  бустер  ваксинацията  срещу  

EHV 4/1, EIV-A1 и  EHV-A2 върху  физиологичното  състояние  на  спортните  коне  при  
конкур -ипик . 

2. Доказателство , че  при  физическото  натоварване  и  ваксинация , ваксиналното  
вирусно  въздействие  (EHV 4/1, EIV-а1 u EIV-А2) има  по-силно  влияние  от  физическото  

натоварване  /конкур -ипик/ върху  бялата  кръвна  картина  - левкопения  с  намаляване  на  

зрелите  неутрофили  и  лява  девиация  между  4-ти  и  1 1-ти  ден  /кореспондиращо  на  21-ия  

и  28-ия  ден  след  ваксинацията /. 

З . Данни , че  комбинираното  действие  на  физическо  натоварване  и  ваксинация  при  

коне  предизвиква  слаб  острофазов  отговор , проявяващ  се  с  хипоалбуминемия  /2-ри  

ден/, увеличаване  концентрацията  на  фибриногена  /1-ви  ден , във  физиологичния  обсег/ 

и  усилване  на  СУЕ  /1-ви  и  4-ти  ден  спрямо  ваксинираната  група /. 

4.За  първи  път  доказателството , че  при  съчетаното  действие  на  физическо  
натоварване  и  ваксинация  /EHV 4/1, EIV-А 1 и  EIV-А2/ при  коне , насrьпват  

разнопосочни  промени  в  неспецифичните  фактори  на  защита  - намаляване  в  
концентрацията  на  лизоцима  / 1-ви  - 11-ти  ден/ и  повишаване  в  кемолитичната  

активност  на  AHAk /4-ти  - 1 1 -ти  ден  / и  на  КПАК  /2-ри  ден/. 

5. Как  при  физическо  натоварване  и  ваксинация , физическото  не  подтиска  
интензитета  на  специфичния  имунен  отговор  на  конете , сравнен  с  отговора  на  
ваксинираните , но  ненатоварени  коне . 

б . Това , че  за  по-прецизно  и  ранно  откриване  на  метаболитни  отклонения  в  
скелетните  мускули , бъбреци  и  типа  на  енергийния  метаболизъм  при  спортни  коне  в  
състезания  по  конкур -ипик  може  успешно  да  се  използва  комплекс  от  биохимични  
показатели : CK, ASAT, ALAT, креатинин , холестерол  и  триацилглицероли . 

Приложеното  натоварване  предизвиква  достоверно  увеличаване , но  в  съответния  
референтен  обсег  на  тези  показатели  през  ранните  часове  след  неговото  приключване . 
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7. Доказателства , че  физическото  натоварване  слабо  повлиява  електролитния  
отговор , като  промените  в  натрий , калий  и  хлориди  са  в  референтния  обсег . По- 

чувствителен  се  оказва  калцият . Общият  калций  на  2-рия  ден  е  под  референтния  обсег , 

а  йонизирания  калций  на  1-ви  ден  след  натоварването  е  в  над  този  обсег . Установена  е  

причината  за  хиперкалцемията  — кипоапбуминемия , съдейки  по  изключително  високата  

отрицателна  корелация  между  iCa u албумин  на  1-ви  ден  (р= 0.941, r=0.005). 

8.Това , че  за  първи  път  в  България  се  доказва  как  настъпилата  след  физическо  
натоварване  на  конете  компенсирана  метаболитна  ацидоза  леко  супресира  
концентрацията  на  лизоцима  и  силно  подтиска  активността  на  АПАК  на  2-ия  час , но  не  

повлиява  активностга  на  КПАК . Освен  това  установената  позитивна  зависимост  между  

рСО2 и  АПАК  (2-ри  час) и  между  НСОЗ  u AHAK (0-ев  и  2-ри  час ) доказва  влиянието  

на  бикарбонатната  буферна  система  върху  вродените  имунни  фактори . 

9. Как  приложената  ваксинация  срещу  EHV 4/1, EIV-А 1 и  EIV-А2 през  първите  14 

дни  от  въвеждането  и  повлиява  неспецифичните  фактори  на  защита  предизвиквайки  

левкопения  (7-ми  ден ), сегментоядрена  неутропения  (7-ми  ден ) и  намаляване  
концентрацията  на  лизоцима  и  активносrга  на  АПАК  (14-ти  ден ). 

10. Как  ваксинацията  срещу  EHV 4/1, EIV-А1 u EIV-А2 включва  слаб  острофазов  
отговор  проявен  с  увеличаване  концентрацията  на  алфа l-глобулините  (48-ми  час  ) и  

активносrга  на  КПАК  (24-ти  — 72-ри  час), с  усилване  на  СУЕ  (72-ри  час ), повишаване  

на  каптоглобина  (в  нормалния  обсег) и  липса  на  треска . Комплексното  оценяване  на  

тези  показатели  дава  информация  за  наличие  на  слабо  протичащо  следваксинално  

възпаление . 

11. Доказателство , че  спортните  коне  след  ваксинация  могат  да  бъдат  натоварвани , 

т .е . прескачането  на  препятствия  не  потиска  производството  на  вируснеутрализиращи  

антитела  срещу  ваксиналните  антигени  ENV4/1, EIV-A1, EIV-A2 и  макар  че  
предизвиква  редица  хомеостатични  промени , насочени  главно  към  адаптиране  на  
организма  спрямо  приложените  въздействия , тези  промени  не  повлияват  специфичният  

имунен  отговор . 

Освен  1 1-те  оригинални  научни  приноси , в  своите  проучвания  доц . Д . Гундашева  

получава  данни  и  за  четири  потвърдителни  научни  приноси . Оформя  също  така  и  5 

препоръки  на  ветеринарномедицинската  практика . 
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Отпечатаните  15 научни  съобщения , 11 от  които  в  списания  с  импакт  фактор , 8-те  

резюмета  в  сборници  от  международни  научни  форуми  във  връзка  с  дисертацията , 

както  и  цитиранията  и  от  български  и  чуждестранни  учени  в  дисертации  и  научни  
съобщения  със  значим  импакт  фактор  са  наистина  великолепна  оценка  за  творчеството  

на  доц . Д . Гундашеза . 

Авторефераrьт  е  изготвен  според  изискванията  и  правилно  отразява  съдържанието  
на  дисертационния  труд . 

В  заключение  намирам , че  този  дисертационен  труд  е  резултат  от  много  
задълбочени  теоритично -експериментални  изследвания  по  особено  актуална  тематика . 

Използваното  методологично  многообразие  е  позволило  на  изследователя  успешно  да  

реши  поставените  задачи . Ето  защо  и  получава  убедителни  резултати , оригинални  и  

потвърдителни  приноси  с  висока  оценка  от  родна  и  международна  научна  
общественост . Всичко  това  ми  дава  основание  да  гласувам  и  препоръчам  на  
Уважаемите  членове  на  Научното  жури  да  гласуват  положително  за  присъждане  на  доц . 

ДИМИТРИНА  ИВАНОВА  ГУНДАШЕВА  научната  степен  „Доктор  на  науките" по  

научната  специалност  „Патология  на  животните ". 

10.02.2017 г . 	 Изготвил  станови  

Стара  Загора  
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