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От професор , двмн Любомир Димитров Лашев, Катедра по
фармакология, физиология на животните и физиологична химия, при

ВМФ на тракийски университет, Стара Загора, живущ в гр . Стара Загора,
ул. "Хан Тервел" Ns 52, вх. В ап . 92, Тел . 0888001850, член на Научно
жури във връзка със защита на дисертационен труд на тема
„Взаимодействие между антибиотици и пробиотици и влиянието им върху
антимикробни пептиди в храносмилателната система при птици" по
научната специалност фармакология от редовен докторант в съгцата
катедра Ивелина Павлова Христова

Пробиотиците се прилагат все по-широко в животновъдството и в
частност птицевъдството с цел повишаване устойчивосrга към чревни
заболявания и намаляване смъртността на третираните животни,
включително и като алтернатива на нутритивните антибиотици. При

случаи на належаща метафилактична или лечебна употреба на
антибиотици се налага съвместно приложение на пробиотици и
антибиотици . При бактериални заболявания едновременното въвеждане на

антибиотици и пробиотици е било последвано от значително по-добри
здравни и икономически резултати в сравнение със самостоятелното . До
сега взаимодействията между представители на двете групи вещества в
организма на третираните птици не са добре проучени . Механизмът на
положителните ефекти от съвместното приложение на пробиотици и
антибиотици също не е напълно изяснен . Ето защо смятам, че темата на
дисертацията и поставените за разрешение задачи в нея са актуални ,
интересни и заредени със значителен научен заряд .

Обемът и структурата на представеният ми дисертационен труд
следват изискванията закона, правилниците и изискванията за такъв тип

разработки - общ обем от 155 страници, разпределени както следва : „Лит .
обзор" 37 стр ., „ Материал и методи" 19 стр . „Резултати" 20 стр .,
„Обсъждане " 19 стр., Цитирани автори 299 броя .

Основната тема на дисертацията е свързана с изпитване на
повлияването от страна на избран пробиотик върху фармакокинетиката на

два от най-широко прилагани в птицевъдството антибиотика енрофлоксацин и доксициклин . От друга страна е изпитвано влиянието на
антибиотиците върху преживяемостта на микроорганизмите съставящи
пробиотика . Важен момент от изследванията е и проследяване промени в

компоненти на реакцията на третираните птици, свързани с успешното
справяне с инфекцията. Подбора на изследваните опитни животни,
антибиотици, пробиотични щамове, изследваните промени в стойностите

на пептиден транспортен протеин РерТ 1, чернодробен антимикробен
пептид LEAP-2 е уместен и предполага адекватни и обективни резултати .
Експерименталните постановки са също прецизно подбрани и изпълнени също аргумент за получаване на точни данни . По-голямата част от
опитните постановки и комбинация от изследвани показатели са новост за
изследователската работа не само у нас .

В литературния обзор са подбрани и дискутирани най-актуалните ,
свързани с темата публикации. Те са интерпретирани професионално и
резултатите са естествено продължение на достигнатото по въпроса до
този момент. Поради това получените резултати, изводи и заключения

представляват научен постижение не само с локално значение .
Потвърждение на това мнение е проявеният интерес от учени от много

страни към вече публикуваните данни . Налице са и първите цитирания ,
появили се практически веднага. С други думи, без да изчерпва въпроса за

резултати от взаимодействието между пробиотик и антибиотици, което
вероятно ще се окаже сложно и многостранно, работата е значимо
достижение в тази област.

Добро впечатление прави факrьт, че се използват строго подбрани
фармакокинетични параметри, които представят ясна и конкретна
информация, използваема като аргумент за стойностни дискусия и
заключения . Интересно е и сравняването на стойностите на MIC в серум и
бульон . Макар и на пръв поглед незначителен факт, има съществено
значение за бъдещи решения .
Смятам , че проучванията върху взаимодействието между пробиотици
и антибиотици ще бъдат оценени високо и от специалисти в тази област и

производители.
Оценявам като особено полезна премерената и обективна дискусия,
без необосновани предположения и спекулации. Това значи точна
професионална преценка на всеки от получените резултати .
Като

забележка

бих

споменал

членуването

на

имената

на

лекарствените вещества, което смятам за неправилно .
На страница 88 се споменава, че фармакокинетичните параметри са
зависими от поведението на птиците, което в буквалния смисъл не е
вярно .
На стр. 89 би трябвало да се подчертае , че енрофлоксацин се
метаболизира само частично до ципрофлоксацин .
По дисертационната тема докторантката е представила публикувани
четири работи . Три от тях са на английски език в специализирани научни
списания две от които с импакт фактор (1.189), едно c SJR, u една на

български език. През периода на докторантурата тя е взела участие в
научни конгреса и конференции у нас и други страни с пет научни

доклади. В работата си е надхвърлила всички изисквания на закона и
правилника, свързани с обучението и.
Заключение
Представеният дисертационен труд и съпътстващите го документи по
процедурата са убедително доказателство за високата му научна стойност.

Считам , че образователната и научна степен „Доктор" заслужено трябва
да бъде присъдена на кандидатката Ивелина Павлова Христова, и заявявам
моето убеждение да гласувам за присъждането и .
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