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     РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационния труд на г-жа ДИАНА АТАНАСОВА ДОБРЕВА 

„Мастноразтворими витамини в черноморски и сладководни 

риби” 

     от акад. Евгени Головински 

Институт по молекулярна биология „Акад. Р.Цанев” при БАН 

  

 След успешна вътрешна защита в Катедра „Химия” на 

Медицинския университет – Варна дисертацията на г-жа Диана 

Добрева е била одобрена и насочена за официална защита 

(Протокол № 48 от 23.04.2015 г.).  Г-жа Д. Добрева е била 

зачислена като докторант на самостоятелна подготовка по 

научната специалност „Биоорганична химия, химия на 

природните и биологически активните вещества” към Катедра 

”Химия” на 03.07.2012 г. с научни ръководители доц. (сега – 

професор) Мона Станчева и доц. Бистра Галунска, заповед на 

Ректора № Р-109-155. 

 Избран съм за член на Научното жури по процедурата за 

защита на 22.05.2015 г., а за рецензент – със заповед на Ректора 

на 02.06.2015 г. Запознат съм с дисертационния труд още през м. 

май т.г., който ми беше навреме служебно изпратен. 

 Г-жа Диана Добрева е родена през 1976 г., през 1999 г. 

завършва Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и 

получава магистърска степен по специалността „Химик-органик, 

Учител по химия и химична технология”. След завършване на 

висшето си образование работи отначало като химик и като 

асистент по аналитична химия в Пловдивския университет (1999 – 
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2008), а от  2009 г. и до сега – като асистент, старши и главен 

асистент – в Катедра „Химия” на Медицинския университет 

„Проф. П. Стоянов” – Варна. За доброто професионално развитие 

на г-жа Д. Добрева допринася значително овладяването и 

умелото прилагане на модерни спектрални и хроматографски 

аналитични методи. Това помага в значителна степен в нейната 

по-нататъшна професионална работа, включително и върху 

бъдещата дисертация. 

 Дисертационният труд на Д.Д. обхваща 178 страници, 

включително 30 таблици, 43 фигури и цитирана литература. 

Дисертацията е структурирана по възприетия за такива трудове 

начин.  

 Във Въведението (стр. 4-5) дисертантката се спира накратко 

върху ролята на витамините като жизненоважни органични 

съединения   и значението им като съставка на храната. Слага 

акцент и върху ролята на мастноразтворимите витамини и по-

спецално върху съдържащите се мастноразтворими витамини в 

рибите. В края на Въведението тя формулира и целта и задачите 

на своята работа.  Като Цел на дисертацията Д.Д. си поставя 

проучването на три от мастноразтворимите витамини в 

традиционно консумираните в нашата страна черноморски и 

сладководни видове риба. Тук тя включва и извършването на 

оценка на съдържанието на тези витамини в зависимост от 

препоръчителния им дневен прием.  За изпълнението на тази 

цел Д.Д. изтъква работата върху четири Задачи, от които първа 

по значимост е оптимизирането и валидиравнето на течно-

хроматографски метод за определянето на съдържанието на ол-

транс-ретинола, холекалциферола и алфа-токоферола в ядивна 

рибна тъкан. Още тук ще отбележа, че според мен целта и 

задачите на дисертацията са насочени към една много важна 
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научна и най-вече приложна област, свързана с храненето, 

неговите хигиенни и медицински аспекти, както и практиката на 

хранително-вкусовата промишленост. Очевидно, става дума за 

една интердисциплинарна област, разположена на границата 

между аналитичната биохимия, биоорганичната химия и химията 

на храните. Оценявам високо сполучливо подбраната полезна 

цел и проблематика на дисертацията, толкова повече, че са 

твърде малко изследванията върху съдържанието на 

мастноразтворими витамини в черноморски риби.  

 В Литературния обзор на дисертацията (стр. 6-45) са 

разгледани химията, съдържанието в ядивната тъкан на рибите и 

методите за количествено определяне на витамините А, D3  и Е. В 

Изводите от литературния обзор се обосновава необходимостта 

от системни изследвания, свързани с проблематиката на 

дисертацията. Литературният обзор, както впрочем и целият 

текст на труда е написан пригледно, ясно и на добър български 

език. В това отношение ще направя обече някои критични 

бележки, които ще се отнасят и до пасажи от средващи раздели. 

Например, Д.Д. понякога говори за цитирани „научни трудове” 

или за „научни колективи”. Тава е излишно, защото в съчинение 

като предлаганото други трудове или колективи освен „научни” 

не са допустими. Резултати от проведени изследвания не се 

„докладват”, а се „съобщават”, „публикуват” в една статия (срв. 

напр. стр. 86). На стр. 6 се говори за „... витамин А в синтетичен 

вид” (става вероятно дума за получен по синтетичен начин 

витамин), на стр. 7 се споменава за участие на ретинола  в 

„различни функции” (?). В таблица №8 на стр. 53 в колонката 

„хранене” се появява определението „хищник” (?). 

Канцерогенезата не е „заболяване”, а сложен многостъпален 

процес, който довежда до възникване на злокачествени тумори в 
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организмите (вж. стр. 19). Стилът на труда би спечелил, ако биха 

се избегнали изрази като „най-голямо е намалението” (стр. 131). 

 Експерименталната част (стр. 46-54) обхваща използваните 

от дисертантката материали (вкл. описанието и характеристиката 

на рибите), както и методите, с които тя си служи за 

изпълнението на експерименталните задачи. Описани са 

методите на пробонабиране, които съответстват на БДС и на 

утвърдените у нас наредби. Обяснено е, че видовете 

черноморска и речна риба   са подбрани така, че да съответстват 

на традиционно консумираните у нас, както и на онези, които 

имат най-голямо икономическо значение за морския и стопански 

риболов в нашата страна. Това непринудено свързвам със 

значимостта на получените от Д.Д. резултати за практическите 

нужди на нашата икономика. В разглежданата Експериментална 

част подробно са описани и всички процедури, върху които 

почива провеждането на анализа за определяне на 

мастноразтворимите витамини – приготвянето на средната 

проба, извличането на витамините и извършването на 

качествение и количествен течно-хроматографски анализ. 

Особено внимание е обърнато на валидирането на методите и 

контрола на качеството. Специално искам да подчертая, че Д.Д. е 

постигнала много добро разделяне на компонентите в 

изследваните обекти, което е важна предпоставка за тяхното 

резултатно количествено определяне. 

 Разделът Резултати и дискусия (стр. 73-143) заема най-

обширната част от дисертацията. Тук Д.Д. подробно се спира на 

получените от нея данни за съдържанието на 

мастноразтворимите витамини. За определянето на 

съдържанието на витамин А и витамин Е тя успешно прилага 

един модифициран метод за едновременно определяне на двата 
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витамина и показва, че методът дава добри резултати, 

съпоставими с тези, получени от други автори. В реда на 

положителните ми оценки на извършеното от дисертантката ще 

отбележа например това, че тя проследява и сезонните промени 

в съдържанието на мастноразтворимите витамини, което почти 

не е правено от други автори. Заслужават внимание получените 

данни за различните мастноразтворими витамини. Например тя 

показва, че повечето черноморски риби имат приблизително 

еднакво съдържание на витамин А, а количеството на витамин Е 

значително превъзхожда това на витамин А. Показва също и че 

съдържанието на витамин D3 не зависи съществено от сезона. Д.Д. 

коментира обстойно и резултатите си от изучаването на съдържанието на 

мастноразтворимите витамини и в сладководните риби, като прави и 

паралелен анализ на това съдържание с черноморските риби. В отделен 

раздел на своя труд тя се спира и на резултатите от промените в 

съдържанието на витамините А, D3 и Е след термична обработка, както и 

при съхранението на рибата във фризер. Получените от нея резултати тя 

пригледно, коректно и ясно представя в множество таблици.  

 На стр. 140 Д.Д. прави обобщение на резултатите и показва, че 

изследваните черноморски и сладководни рибни видове осигуряват около 

5% от препоръчителния дневен прием количества на витамини А и Е и 

потвърждава възприетото схващане, че от всички животински храни 

рибата е един от най-богатите източници на витамин D3. 

 В последните страници на дисертацията Д.Д. формулира Изводи 

(стр. 144-146) и Приноси (стр. 147) и изрежда използваната от нея 

Литература (общо 219 цитата) и включва Приложение (стр. 166 – 178), 

съдържащо таблици №№ 34 – 46. 

 Цялостното запознаване с дисертацията на Д.Д. убеждава читателя, 

че тя е положила много голям и като цяло твърде резултатен  труд при 

експерименталното изпълнение на поставената си цел.  

 Разработеният от Д.Д. дисертационен труд съдържа научни и главно 

научно-приложни ПРИНОСИ, някои от които вече отбелязах. Сполучливо е 




