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Дисертационният труд съдържа 179 стандартни страници, включващи 46 фигури 
и 46 таблици. Библиографията обхваща 210 заглавия, от които 13 на български и 197 на 
латински. 

Актуалност на темата 

По своята същност темата на дисертационния труд, въпреки традицията, на 
която се подчинява съгласно изискванията на Световната Здравна Организация (СЗО), 
е изключително навременна и своевременна. Това се дължи на малкия брой проучвания 
в България върху обекта на дисертационния труд - мастноразтворими витамини в 
черноморски и сладководни риби. 

Именно това е определило целта на работата и свързаните с нея задачи. 
Извършената оценка на съдържанието на витамините А, Вз и Е и разработките, с които 
е постигната тази цел, са ценни от научно-изследователска гледна точка и практически 
много полезни като информация за витаминното съдържание на храната, за каквато се 
счита рибата. Това безспорно е във връзка с изработване на препоръки за 
здравословното хранене на населението. 



Експериментална част 

Обекти на изследването са традиционно консумираните в България черноморски 
и сладководни риби и рибни видове, които според „Национален стратегически план за 
рибарството и аквакултурите 2007-2013" са с най-голямо икономическо значение за 
морския и стопански риболов в България. Анализът на мастноразтворимите витамини 
А, Бз и Е включва етапи, които в своята последователност отговарят на една добре 
планирана и организирана аналитична процедура. Схемите на пробоподготовката на 
ядивна рибна тъкан, съвместното качествено и количествено определяне на витамините 
А и Е в етапа на хроматографския анализ, както и представените хроматограми на 
работен стандартен разтвор са предпоставка за аналитична надеждност. Освен това 
получените резултати са възпроизводими (прецизни и повтаряеми) в определени 
граници, а представеният аналитичен добив по метода на „стандартната добавка" е 
гаранция за коректност на изследванията. 

Резултати и обсъждане 

Представнено е съдържанието на витамин А в свежа ядивна тъкан на 10 вида 
черноморски риби, като е потърсено обяснение за най-ниското липидно съдържание на 
този витамин в пролетната кая, както и за най-високото му съдържание в пролетната 
трицона. Взетите сравнителни данни от Американска и Датска база имат очаквано 
обяснение, свързано с местообитанието, но те потвърждават същественото значение на 
представения труд - спецификата на приеманата храна в България е в пряка връзка с 
витаминното съдържание на рибите. 

Представено е съдържанието на витамин Е в св^ка ядивна тъкан на 10-те вида 
черноморски риби и при всички видове, освен карагьоз, е установена статистическа 
значимост на установените различия между нивата на двата сезона пролет и есен. 
Цитиран е доклад от Датска база данни и на установените различия е дадено вероятно 
обяснение, дължащо се на водния басейн. Авторката обръща внимание на факта, че са 
твърде оскъдни данните за съдържанието на витамин Е. 

И обратно, за съдържанието на витамин Бз данните от научните изследвания са 
значително по-богати, съгласно литературната справка на дисертантката. Тя наблюдава 
зависимост между съдържанието на витамини А и Е и сезона на улов на рибите, и 
характеризира ядивната тъкан на паламуд и кая с най-ниско съдържание на трите 
витамина, за което е потърсила правилно корелация с ниското им липидно съдържание. 

Авторката отбелязва, че в липидите на сладкрводните рибни видове 
съдържанието на трите витамина е с точно определено процентно разпределение. Тя 
обръща внимание върху един факт- всеки анализиран рибен вид се характеризира с 
различно съдържание на общи липиди и различни количества ненаситени мастни 
киселини в тях, а това води и до различно витаминно съдържание. Проследяването на 
процентното съдържание на витамините в четири изброени рибни видове (кефал, 
пъстърва, карагьоз и сафрид), а така също и на литературатурните данни, е повод за 



достигането на ценен извод в процеса на работата - съдържанието на 
мастноразтворими витамини е строго видово специфично. 

Освен асоциациите, които предизвикват в читателя данните за термична 
обработка на ядивна риба на пара, при пържене или печене , на скара, в обикновена или 
микровълнова фурна, може да се каже от научна гледна точка, че влиянието на 
различните видове термични обработки по различен начин се отразява върху 
съдържанието на A, D3 и Е. Разбира се, ако методът за обработка е един и същ, той ще 
има различен ефект при различните рибни видове. Така авторката предполага, че 
зависимостта е тъканно и видово специфична. 

Наред с високотемпературната обработка на рибата, безспорно и съвсем 
очаквано възниква въпросът за нейното продължително съхранение при замразяване, 
например във фризер. Получени са резултати за промените на витаминното съдържание 
в зависимост от продължителното съхранение на рибите и се оказва, че те са близки до 
наблюдаваното отнасяне след различните методи на термична обработка. 

Дисертантката се придържа към препоръките на СЗО за препоръчителен дневен 
прием (RDI) в достатъчни и безопасни количества на важни нутриенти, в т.ч. и на 
изследваните от нея витамини. Тя получава резултати , които показват, че процентното 
съдържание от RDI е най-високо за витамин D3, докато този процент за витамините А и 
Е е значително по-нисък. 

Данните за RDI са представени в таблици, ценността на които се свежда до 
практическото им използване - за популяризиране на информацията веднъж и втори 
път при изготвянето на различни хранителни режими. 

t 
Изводи, приноси ц публикации 

Диана Добрева е направила 11 извода, чрез които е резюмирала и обобщила най-
важните резултати в своя труд. В определени моменти от развитието на тезата си тя 
свежда препоръките на СЗО и Български Здравен Съюз, с което доказва и медицинския 
аспект на работата си поради рисковете от развитие на дефицит на тези витамини. 

Отбелязва 5 приноса, от които по-съществени са: модифициране на метода на 
високоефективната течна хроматография (HPLC), за да е приложим при количествено 
определяне на витамините; извършване за първи път в България на систематично 
изследване за съдържанието на трите витамина; оценка на диетичния внос на 
витамините спрямо физиологичните норми за различни възрастови групи в България. 

Представени са 5 научни публикации от които 3 в чужди списания и 2 в 
български списания, като в 2 от публикациите Диана Добрева е на първо място. Тя 
участва в 7 научни форума, 6 от които са международни. 



Препоръки 

Приемам с доверие, че влиянието на температурната обработка, както и 
съхранението на рибата във фризер върху съдържанието и промените на 
мастноразтворими витамини, е представено в литературата оскъдно. Провеждането при 
такива условия, традиционни и за Българската кухня, на количествен сравнителен 
анализ за съдържание на витамините А, Вз и Е е преди всичко с характер на важна 
практическа насока. В този смисъл е препоръчително представеният подход да се 
разгърне, задълбочи и организира в бъдеще, за да се популяризира научната му 
стойност. 

Заключение ' 

Авторката е представила дисертационен труд, с който показва, че положените 
от нея усилия са вместени в обем и структура, отговарящи на изискванията на 
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 
академични длъжности в МУ-Варна. Предлагам на Диана Атанасова Добрева да бъде 
присъдена образователната и научна степен „доктор". 

29.06.2015 год. 

гр. Варна 
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