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РЕЦЕНЗИЯ 

 

върху дисертационен труд и материали, представени от 
асистент магистър Катя Пейчева Иванова,  

докторант на самостоятелна подготовка в Медицинския университет „Проф. д-р 
Параскев Стоянов” - Варна, Катедра „Химия”, Факултет по фармация,  

по професионално направление 4.2. „Химически науки” (Биоорганична химия, химия 
на природните и физиологично активни вещества)  

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на тема „Определяне 
съдържанието на токсични химични елементи в системата вода-биота-седименти” 

 

от чл.-кор. проф. дхн Димитър Любомиров Цалев, 
пенсиониран преподавател  (последна месторабота Катедра аналитична химия, 
Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”) 

 

Избран съм за член на научно жури със заповед № Р-109-403/22.12.2016 на МВ-
Варна. Материалите са предоставени и рецензирани в тяхната електронна форма. 

Представеният ми за рецензия дисертационен труд е оформен на 165 стр., вкл. 
28 таблици, 33 фигури, 5 приложения и 198 цитирани литературни източници.  

Актуалността на темата се определя от високите изисквания на националните и 
европейските регулации към качеството на храните, както и от ценността на рибата 
като храна и установяване на механизмите за нейното евентуално замърсяване в 
природната среда и потенциална опасност от повишено постъпване на замърсители в 
човешкия организъм. От своя страна, концентрациите на определяемите химични 
елементи са относително ниски, което налага използването на високочувствителни и 
селективни инструментални аналитични методи. Щателното валидиране на 
използваните аналитични процедури, доброто планиране на изследванията, 
пробовземането и експерименталната работа, както и контролът на качеството и 
статистическите подходи имат съществено значение за осигуряване на съпоставимост 
на резултатите с други данни и надеждност на публикуваните резултати и направените 
заключения. Не на последно място – привличането на подходите на специационния 
анализ за определяне на кинетично-лабилни и доминиращи форми на токсичните 
елементи арсен и живак, с оглед търсене на корелации с определените общи 
съдържание на тези елементи в биологичната тъкан е актуален и полезен подход.  

Общото впечатление от дисертационния труд и останалите материали: 
автореферат (АР), копия на 5 научни публикации, списък с 8 участия в конференции, 4 
цитата, CV и др. е положително. Изследванията са част от вече утвърждаваща се през 
последните десетина години тематика в Катедрата. Те имат научно-приложен характер 
и са проведени с реални проби от тъкани на представителни черноморски и 
сладководни риби, морска вода, седименти и качествени сертифицирани референтни 
материали. Важна част сред тези изследвания са добре планирани in situ експерименти 
и оценки на релевантни химични форми на токсичните елементи арсен и живак чрез 
метода на дифузионен градиент в тънък филм (DGT), приложен към морски води и 
повърхностни седименти. Заслужава да се отбележи, че проведените експериментите са 
при реални природни нива, а не с дотирани проби, а концентрациите на определяемите 
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елементи са преобладаващо над границите на определяне (освен при някои проби за As, 
Hg и Ni), с използване на високочувствителни аналитични техники и подходящо 
концентриране/разделяне.  

 Дисертационният труд е структуриран в 10 раздела: (I) Увод (1 стр.); (II) Цели и 
задачи (1 стр.); (III) Литературен обзор (41 стр.); (IV) Експериментална част (21 стр.); 
(V) Резултати и дискусия (55 стр.); (VI) Изводи (1 стр.); (VII) Приноси (1 стр.); (VIII) 
Използвана литература (19 стр.); (IX) Приложения (23 стр.); (X) Използвани 
съкращения (1 стр.).  

 

В литературния обзор в 8 части (общо 41 стр.) са разгледани темите: 
Характеристика и биологично значение на токсичните и биоелементи; Изследвания на 
токсични и биоелементи в системата вода-биота-седимент; Изследвания на токсични и 
биоелементи в системата вода-биота-седимент, свързани с Черно море; Изследвания на 
токсични и биоелементи в рибни образци от сладководни басейни; Изследвания на 
токсични и биоелементи в повърхностни седименти; Аналитични методи за определяне 
на токсични и биоелементи в проби от морска вода, риби и седименти; Химични форми 
на токсичните и био-елементи, вкл. основни положения и методи за определяне на 
химични форми на токсични и биоелементи; Бионаличност; Дифузионнен градиент във 
тънък филм (DGT) –устройство, теория, определяне на „лабилни” (подвижни) форми на 
химичния елемент, предимства, приложения; Биоекологичен риск и оценка на риска. 
Показано е добро познаване на научната литература. Цитирани са 198 литературни 
източници (18 на кирилица и 180 на латиница). Библиографията е добре подбрана и 
отразява данни за България и региона, като около 34% от публикациите са от 
последните 10 год. (≥ 2007 г.).  

Направените заключения от литературния преглед служат за основа на ясно 
поставени цели и задачи на дисертационния труд.  

 

Целите на дисертационния труд са: (1) Да се определят кинетично лабилните 
форми на аресен (As(III) и As(V)) и живак (Hg(II) и CH3Hg+) в системата вода-
седимент; (2) Да се определи съдържанието и да се проследи динамиката в общите 
концентрации на 10 токсични и био-елементи (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Zn, Pb и Mn) в 
черноморски и сладководни риби; (3) Да се оценят корелационните зависимости между 
измерените лабилни концентрации на As и Hg в седимент/вода и определените общи 
съдържания за тези елементи в риби; (4) Да се оцени безопасността на рибите като 
храна. 

Планирани са следните основни задачи: (1) Адаптиране и прилагане на 
аналитична процедура за определяне на кинетично-лабилни форми на арсен [As(III), 
As(V)] и живак [Hg(II) и CH3Hg+] в черноморска вода и повърхностни седименти; (2) 
Пробовземане на различни видове морски и сладководни риби от 3 основни риболовни 
района на Черно море и българското поречие на р. Дунав; (3) Определяне общото 
съдържание на As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Zn, Pb и Mn в ядивна тъкан на черноморски и 
сладководни риби; (4) Оценка на разпределението на токсични и био-елементи в 
системата морска вода-биота-седимент. Оценка на корелационните зависимости между 
измерените лабилни концентрации на As и Hg в седимент/вода и определените общи 
съдържания на As и Hg в риби; (5) Изчисляване на седмичен (EWI) прием, коефицент 
на неканцерогенен (THQ) риск, коефицент на канцерогенен риск (TR) и индекс на 
опасност (HI) за оценка на потенциалния риск свързан с консумацията на морски и 
сладководни риби. 
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В Експерименталната част (21 стр.) са описани подробно използваните 
апарати и оптимални инструментални параметри, реактиви и аналитични методики, 
които са напълно адекватни на поставените цели и задачи. При изследванията 
компетентно са приложени модерни и разнообразни аналитични процедури, основани 
на чувствителни и достатъчно селективни техники: пламъкова атомноабсорбционна 
спектрометрия (ААС); електротермична ААС; метод на студените пари ААС за 
определяне на живак; метод на студените пари с атомнофлуоресцентна спектрометрия 
за определяне на живак; директен живачен анализатор с ААС измерване; 
атомноемисионна спектрометрия с индуктивно-свързана плазма (ИСП-АЕС); метод на 
студените пари с ИСП-АЕС за определяне на живак; индуктивно-свързана плазма с 
масспектрометрия (ИСП-МС); микровълново разлагане в автоклави под налягане; in 
situ концентриране/специация чрез дифузионен градиент в тънък филм (DGT), както и 
подходящи статистически методи за обработка на резултатите.  

Основна по обем и значимост част на дисертационния труд (~1/3) представлява 
разделът „Резултати и дискусия” (55 стр.). В 7 подраздела са дадени в текст, таблици 
и графики получените резултати, тълкуване, обобщения и сравнения с литературни 
данни от съседни и други региони. Този раздел и подразделите общо взето следват 
структурата на предишните раздели и частично включват литературни данни. За 
качеството на данните способстват добрите статистически обработки, обобщения и 
сравнения с възприетите хигиенни норми. 

 

Върху дисертационния труд са направени 5 публикации на английски език: 
Scripta Scientifica Medica, Scripta Scientifica Pharmaceutica, Ovidius University Annals of 
Chemistry, Bulgarian Chemical Communications, Ecology and Safety през годините 2012 
(1), 2014 (3) и 2015 (1). Първите две списания са издания на МУ-Варна без ИФ; 
Ovidius... е чуждестванно издание на румънски университет на изд. Versita без ИФ; 
Bulg. Chem. Commun. е издание на Съюза на химиците в България с ИФ, Ecology and 
Safety е международно списание на International Scientific Publications без ИФ. Всичките 
5 списания се реферират и имат ISSN. Върху статията в Bulg. Chem. Commun. от 2014 г. 
са намерени 4 цитата в чуждестранни издания, три от които имат ИФ; петият 
представен цитат е в по-късна публикация и не се приема, т.к. е автоцитат. 
Постиженията на докторантката са представени като научни съобщения на 8 научни 
форума през периода 2009–2016 г. (3 в България и 3 в чужбина), 4 от които имат межд. 
характер, съответно в областта на химията (1), аналитичната химия (2), медицината (1), 
химия и безопасност на храните (3) и селското стопанство (1). Има добро съответствие 
между съдържанието и приносите, представени в дисертационния труд, автореферата, 
публикуваните статии и заглавията на докладите на научни форуми. Ас. Катя Пейчева е 
първи автор в 3 от петте публикации и в 4 от осемте научни съобщения. Съавтори на 
статиите са научният ръководител доц. д-р Л. Македонски, проф. д-р Мона Станчева и 
др. колеги.  

 

Основните приноси в дисертационния труд могат да бъдат обобщени като 
получаване на нови и потвърдителни факти; оптимизиране, валидиране и приложение 
на модерни аналитични процедури; приложение на научни постижения в практиката. 

1. Оценена е безопасността на черноморски (6 вида от 3 региона) и 
сладководни риби (3 вида от българското поречие на р. Дунав) като храна 
чрез количествени характеристики: обща концентрация на десет химични 
елемента (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Zn, Pb и Mn) в ядивната тъкан; 



 4

седмичен прием; индекс на опасност (HI); коефициент на неканцерогенен 
риск (THQ); коефицент на канцерогенен риск (TR). Демонстрирани са 
стойности под възприетите в ЕС норми. 

2. Определени са кинетично-лабилни форми на арсен и живак в морска вода 
и повърхностни седименти чрез валидиран метод на дифузионен 
градиент в тънък филм (DGT) и ИСП-МС (за As) или МСП-АФС (за Hg).  

3. Оценени и обсъдени са корелационни зависимости между измерените 
лабилни концентрации в седимент/вода на As и Hg и определените общи 
съдържания на тези елементи в риби. 

4. Получени и обсъдени са високи корелационни коефициенти за системите: 
As(III) във вода/As(III) в карагьоз; Hg(II) във вода/Hg(II) в седимент и 
CH3Hg+ във вода/CH3Hg+ в седимент. 

5. Получените резултати и тълкувания обогатяват данните за замърсяване 
на Черно море и р. Дунав за съдържанието на токсични и био-елементи 
през някокко години от изследвания период 2010–2015 г. в сравнение с 
резултати от други страни/региони. Забелязана е тенденция за намаляване 
на общата концентрация на изследваните елементи в черноморски риби. 

 

Въпроси и забележки:  

1. В някои таблици с аналитични резултати и особено в таблици с оценки на 
граници на откриване са използвани неразумно голям брой значещи цифри – 
напр. 3–4 значещи цифри за граници на откриване в таблицата на стр. 64 и даже 
до 5–6 значещи цифри в Приложение 5, стр. 151 и в Табл. 2 на АР (с. 33) и др.; 
би било по-прегледно да се направят разумни закръглявания на публикуваните 
числа. 

2. В Таблица 9 (стр. 63) и в Табл. 10 (стр. 64) би било подходящо и удобно за 
читателя да се даде ±SD на оценените аналитични добиви. 

3. Не могат да се подминат някои непоправени печатни грешки в дис. труд и 
автореферата. Заслужават внимание няколко терминологични грешки или 
неточности, напр: „възпроизводимост (систематична грешка ...” (стр. 62); „... 
анализираните химични елементи ...” (стр. 62); „Точността на метода е 
определена чрез повторяемост на данните...” (стр. 63); „... възпроизводимост по 
висока от 5% (RSD) и др. Таблицата на стр. 64 не е номерирана.  

4. В някои раздели на Автореферата, както и в Раздел 7 на дисертационния труд не 
са добре разделени общите данни и описателни характертистики за изследваните 
елементи, известните литературни данни от други автори и собствените 
резултати (напр. това прави впечатление в Раздела на стр. 34–46 от АР). 

5. Като пожелание може да се помисли за публикуването в бъдеще на обширен 
обзор или книга върху събраните ценни обзорни литературни данни и собствени 
изследвания и тълкувания. 

 

Лични впечатления:  Познавам докторант Катя Пейчева като отлична 
студентка в ХФ-СУ през периода 2001–2005 г. и като магистрант в маг. програма 
„Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ” в ХФ-СУ (2005–2007). 
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Имам добри лични впечатления от нейни представяния на изпити, курсови и дипломни 
проекти и доклади на конференции.  

Докторантурата на ас. К. Пейчева е изиграла положителна роля за нейното 
научно-образователно изграждане и развитие, чрез което тя е надградила своята 
отлична квалификация като бакалавър и магистър по химия/аналитична химия. 
Заслужава да се отбележи нейната активност извън разработването на дисертационния 
труд, отразена в още 10 научни публикации извън дис. труд през периода 2010–2016, 
вкл. 3 публикации в списания с ИФ, както и нейното съавторство в 5 учебни пособия, 2 
проекта и участие в още 9 научни форума. Ас. К. Пейчева е била на ползотворна 
специализация в Университета в Ланкастър, където е извършила част от изследванията, 
както и в Белгия по друга тематика, а на предишна месторабота се е занимавала с 
качествен контрол в Девня. Поддържа контакти и със СУ-ФХФ чрез научния 
консултант проф. д-р И. Караджова.  

 

В заключение: Дисертационният труд на докторант асистент Катя Пейчева 
Иванова отговаря по обем и качество на изискванията на ЗРАСРБ и на правилника на 
ВМУ. Убедено препоръчвам на научното жури да присъди на ас. Катя Пейчева Иванова 
образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 4.2. 
„Химически науки” (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично 
активни вещества).  

 

 

 София, 21.01.2017 г.   РЕЦЕНЗЕНТ:   

 

      чл.-кор. проф. дхн Димитър Л. Цалев 


