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Относно дисертационния труд на  Д-р Свилена Събева Пеева :  
 
“Морфометричен микроструктурен анализ на роговицата 
в норма и при диабетно болни” 
 
 

Д-р Свилена Събева Пеева завършва медицинското си 
образувание  през 2002 г. в МУ-Варна. През 2003 г., започва 
специализация към Катедрата “ Очни болести и Зрителни науки“, МУ- 
Варна и СБОБАЛ -Варна. През 2010 г. след проведен конкурсен изпит 
започва работа като асистент към катедрата „Очни болести и Зрителни 
науки“. През 2013 г.  спечелва  индивидуален проект към 
Министерството на образованието за развитие на млади учени и  пост-
докторанти. Съавтор е на учебник по очни болести за студенти. 
 
Актуалност на дисертационния труд: 
Темата за приложение на конфокалния микроскоп в офталмологичната 
практика за оценка на тежестта на диабетното заболяване е интересна и 
актуална. 

 
Общи данни по оформлението на предложената дисертация 
Представеният ми дисертационния труд съдържа 140 страници, от 
които: Въведение - 1 страница, Литературен обзор - 40 страници; Цел и 
задачи -1 страница; Материали и методи -12 страници; Резултати и 
обсъждане - 30 страници; Обобщение – 1 страница; Изводи и 
приложения - 4 страници. Mатериалът е онагледен  с  42 фигури, 3 
приложения и 16 таблици. Библиографията включва 180 литературни 



източника. Проучването е извършено в СБОБАЛ – Варна. 
 
Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на катедрен 
съвет на Катедрата по „Очни болести и Зрителни науки“ при 
Медицински университет - Варна „ Проф. Д-р Параскев Стоянов“. 
 

В глава „ Литературен обзор“  е описана анатомията и 
физиологията на роговицата и придатъците на окото, които имат 
значение за правилното ѝ функциониране, както и иновативните 
методики за диагностика на предна очна повърхност. Литературният 
обзор включва 180 публикации от последните 20 и повече години, като 
34 публикации (над 18% ) са от 10 или по-малко години и 5 публикации 
(около 2,7%) са от последните 5 години. Обзорът е балансиран, дава 
информация, която обслужва избраната научна тема и има приносен 
характер. 

Целта и задачите са добре формулирани и обосновани. 
Поставените 5 основни задачи по структура включват последователно 
изпълнение на основните етапи на дисертацията.  

Материали и методи 
С ин виво  лазер, сканиращ конфокален микроскоп е измерена 

корнеалната дебелина при здрави субекти и при субекти с диабет. 
Проучването включва 60 клинично здрави пациента, 25 пациента с 
диабет с давност по-голяма от 5 години на диабет, но без диабетна 
ретинопатия и 25 пациента с диабет и диабетна ретинопатия, които се 
подлагат на пълен офталмологичен преглед. Всички пациенти са 
запознати с методиката на конфокална микроскопия и е взето 
информирано съгласие за участие в проучването (Приложение 1 и 2). 
Приложен е образец на протокол ( Приложение 3), с които се прави 
оценка на  тежестта на метаболитния синдром. 
        Резултати: 

При анализа на резултатите е направен детайлен качествен и 
количествен анализ на всички слоеве на роговицата, подкрепен със 
съответния доказателствен материал. Количествената оценка е 
направена задълбочено по възрастови групи и са описани разлики 
между двата пола. 
        При анализа на пациентите с диабет се описват качествени 
изменения в базалния епител и е наблюдавана корелация между 
давността на диабета и клетъчния атипизъм.  
Интерес представлява количественият анализ на роговицата при 
диабетно болни: 



 
⁃ нарастването на броя на базалните епителни клетки, което  корелира 

с зачестяването на синдрома на сухо око при пациенти с диабет. 
⁃ редукцията на кератоцитите на трите нива на стромата, като по-

изразено е това на ниво средна строма. 
⁃ Анализа на суббазалния нервен плексус с оценка на дължина, 

плътност и плътност на разклоненията на корнеалните нерви.  
⁃ Редукцията на броя на ендотелните клетки. 
   
  Изложението е добре структурирано, логически обвързано с 
последователността на представяне на резултатите, онагледено с 
фигури и таблици. В представянето на резултатите и тяхното 
обсъждане проличава умение на дисертанта да борави с научна 
информация, да прилага подходящите статистически методи и да 
интерпретира получените резултати, като прави конкретни 
предложения за практическо приложение. 

В раздел дискусия  на места се съобщава фактология, която не се 
съпоставя със собствените резултати (стр.95,97,98 и 99). По този начин 
на моменти дискусията повтаря части от литературния обзор. 
В последните години се наблюдава тенденция  и се правят опити ин 
виво лазер-сканиращия конфокален микроскоп да замести златния 
стандарт за диагностика и типизация на диабетната невропатия като  
Резултатите, публикувани по тази тема са нееднозначни. 

Изводите са пряко свързани с поставената цел и задачи и са 
израз на умението да обобщава и синтезира резултатите от научното 
изследване. Те имат теоретично и научно приложен характер, свързан с 
възможностите за използване на получената информация за  
усъвършенстване на процеса на диагностика. 

Представените от автора приноси са с приложен, научен и 
потвърдителен характер. Описват се структурните характеристики на 
нормалната роговица с цел да се характеризират промените при 
пациенти с диабет и диабетна ретинопатия 

 Създадена е адекватна база-данни за анализ на роговицата с ин 
виво лазер сканиращ конфокален микроскоп, която може да послужи за 
база за оценка на различни патологични процеси, както и за 
проследяване в динамика на лечението. Осъществен е и анализ  на 
роговичните промени, които настъпват с напредване на възрастта, като 
се отбелязва несигнификантна разлика между двата пола. 
На базата на направения микроструктурен анализ на роговицата  се  



анализират и измененията, които настъпват  при пациенти с диабет с 
различна давност с и без усложнения. 
 

Осъществена е сравнителна оценка на данните от разгледаната 
литература и получените данни от проведеното от докторанта 
проучване.  

Във връзка с дисертационния труд докторантът е представил 6  
публикации  по темата в пълен текст в разнообразни медицински 
списания. 

 
 
На базата на гореизложеното смятам, че представеният 

дисертационен труд е добре изработен и засяга интересна тема, 
свързана с интимните механизми и различия в човешките 
роговици при диабет и здрави пациенти.  

 
Дисертационният труд на Д-р Свилена С. Пеева притежава 

необходимите качества и отговаря на изискванията на Закона за 
научните степени и звания. Дребните пропуски и грешки, считам, 
че са по-скоро от чисто техническо естество и не намалят 
стойността на научния труд. Предлагам на уважаемите членове на 
комисията по избора да гласуват положително за присъждането  на 
д-р Пеева научната степен “Доктор”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата       28.12.2016 г.                                                       Подпис:............... 


