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На ваш протокол № 1/20.12.2017 
Приложено представям становище 
относно дисертационния труд за придобиване на образователната 
и  научна степен „Доктор на науките“, професионално 
направление 7.1. Медицина на д-р Ния Йолкова Рашева 
„Възможностите на мултиканалната интралуменна рН-метрия с 
импеданс при диагностика и лечение на гастроезофагеалната 
рефлуксна болест в кърмаческа възраст“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
От доц. д-р Росица Герасимова Митрова-Пеева, дм 
Медицински Факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
 
Професионална дейност 

Д-р Ния Рашева е родена на 02.04.1978г. в г. Варна. Завършва висше 
медицинско образование в МУ- Пловдив и започва работа като ОПЛ - 
помощник към МЦ - гр. Дългопол , впоследствие  лекар по трудова 
медицина към”Санита”. От 2008г специализира педиатрия към МУ - 
Варна. От 2012г. работи като лекар към Трето ДО на Многопрофилна 
детска клиника към МБАЛ ”Св.Марина”. През 2013г. придобива 
специалност „Педиатрия”. През 2013г. е асистент към Катедра Педиатрия 
при МУ - Варна. През 2014г. започва специализация по детска 
гастроентерология и полага успешно изпит за специалност през 2016г. От 
началото на трудовата си дейност Д-р Рашева проявява интереси към 
различни области на детската гастроентерология като участва в 
разнообразни  проучвания свързани с патологията  на черен дроб, 
целиакия, хранителни алергии, пробиотици, гастроезофагеален рефлукс. 
Участва в много форуми, нас и в чужбина,  в областта на детската 
гастроентерология и хепатология. Има 25 публикации в областта на 
педиатрията и детската гастроенетрология. Зачислена е  на докторантура 
на самостоятелна подготовка към катедрата по детска болести  на МФ, 
Варна 

Д-р Рашева е представила за процедурата по защитата всички 
необходими материали, документи и справки. 

 
Актуалност на проблематиката 

Дисертационният труд на д-р Ния Рашева е посветен на важен 
диагностичен метод в детската гастроентерология, който доказва наличие 
на Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). Заболяването е най-честото 
езофагеално нарушение при кърмачета и деца, засягащо качеството на 
живот. но е  трудно за  диагноза. Обикновено тя се поставя клинично въз 
основа на симптомите и повлияването от приложеното лечение. 
Предлаганите досега диагностични методи нямат достатъчно 
чувствителност и специфичност за  доказване на  ГЕРБ с нейната 
езофагеална и екстраезофагеална симптоматика. Многоканалната 
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интралуменна рН-метрия с импеданс (MII pH метрия) е съвременен метод 
за диагностика на газ съдържащ рефлукс в хранопровода при ГЕРБ, 
идентифициращ епизоди на рефлукс независимо от стойността на рН на 
рефлуксното съдържимо. Това е един актуален,  чувствителен метод за 
откриване на некисели, слабо кисели рефлукси и разпространението на 
рефлукса по дължината на хранопровода. Освен високата диагностична 
стойност методът е достатъчно надежден  да послужи и за оценка на 
провежданото лечение. 

Приемам че, темата, избрана от дисертантката, е много  интересна, 
напълно актуална. и със  значима теоретична и практическа стойност. 
 

 
Структура на дисертационния труд 

Дисертацията е в обем 306 машинописни страници от които 93 заема 
литературният обзор.Онагледена . е с 265 таблици, 31 фигури и 26 
хистограми. Библиографията е представена от 146 литературни 
източници(12 кирилица и 134 на латиница) като  по-голямата част са от 
последните години.   

Дисертационният труд е представен с автореферат, който отразява 
вярно и систематизирано съдържанието на разработката и приносните 
моменти в него. Представени са и необходимите като брой и тематична 
насоченост публикации.  

 
Характеристики на съдържанието 

Дисертационният труд се отличава с ясна структура и логично 
изложение. Разгърнат е в теоретичен и експериментален план. Детайлно и 
точно са формулирани целта и задачите на изследването, което е  белег за 
професионален изследователски подход.  

В литературния обзор е направено обстойно теоретично проучване на 
различните диагностични и терапевтични проблеми на ГЕРБ при кърмачета 
и деца.Авторката демонстрира високо ниво на знания за етиологията, 
патогенезата, клиничната симптоматика – езофагеална и екстраезофагеална, 
диференциалната диагноза. Особено внимание е отделено на 
възможностите на  диагностиката и особено на нерешените досега 
проблеми. Цитират се редица международни научни проучвания, които 
използуват възможностите на многоканалната интралуменна рН-метрия с 
импеданс (MII pH метрия)като съвременен метод за диагностика и 
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проследяване на лечението Анализират се  актуални литературни 
източници, което дава възможност на автора да стигне до значими за 
експерименталното изследване изводи и обобщения.  

В анализа са включени общо 87 кърмачета на възраст 0-12 мес 
проследявани в продължение на 2 год. Материалът е достатъчен за 
категорични изводи с висока статистическа значимост, което придава 
клинична и прогностична тежест на получените резултати. Изложени са 
подходите за реализиране на изследването. Използваните методи за 
статистическа обработка и анализ са напълно съвременни, отговарящи на 
целите на изследването.  

Резултатите са описани коректно и професионално, много добре 
онагледени – 265 таблици и 57 цветни фигури и хистограми. Изчерпателно 
се интерпретират  получените данни и се сравняват с тези на авторитетни 
международни изследвания. Изложението в тази част е добре 
структурирано, логически обвързано с дълбоко познаване на обсъжданата 
проблематика. Резултатите са убедителни и  повечето от тях имат 
приносен характер    

Това позволява на д-р Рашева да направи 4 групи изводи, групирани 
към 4 задачи ,логично и правилно  формулирани. От тях, в  заключението, 
следват  предложения за обобщен алгоритъм за диагностичен подход при 
съмнение за ГЕРБ и определяне на  различните й симптоми, използването 
на MII pH метрия като „златен стандарт „ за диагноза и особено  за 
мониториране на лечението на заболяването и терапевтичния отговор. 

Приемам предложените от д-р Ния Рашева приноси на 
дисертационния труд които са с теоретичен и практико – приложен 
характер. 

 
Заключение 

Дисертацията на д-р Ния Йолкова Рашева  е цялостно научно 
изследване, което третира възможностите за съвременна диагностика на 
ГЕРБ при кърмачета. Тя се отличава с редица достойнства в теоретичен и 
приложен план. Издава подчертано авторско отношение и професионална 
компетентност. Поставените задачи са изпълнени и е постигната 
поставената цел,. Изводите са точни и изчерпателни, ясно формулирани. 
Приносите са научни и научно-приложни. Представените публикации и 
научни съобщения отговарят на изискванията на ЗРАСРБ.  



 5 

Давам висока оценка на дисертационния труд и убедено препоръчвам 
на уважаемите членове на Научното жури да гласуват за присъждане на 
образователната и научна степен «доктор» на д-р Ния Йолкова Рашева 
 
 

 
 

 
 
08.01.2018     Член на научното жури: 
 
 
 

(доц. д-р Росица Митрова-Пеева, дм) 


