
Становище 
 

oт проф. д-р Виолета Михова Йотова, дмн 

професор към Катедрата по педиатрия и мед. генетика 

МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна 

 

 Относно: дисертационен труд на д-р Севда Симеонова Милева-Михайлова, 

докторант към Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и 

дерматовенерология, МУ-Варна, за придобиване на научна степен „доктор”, по научна 

специалност: Инфекциозни болести 

 

На основание Заповед № Р-109-245/03.08.2015 г. на Ректора на МУ – Варна  и с решение 

на Научното жури (Протокол №1/17.08.2015 г.) съм определена да изготвя становище за 

дисертационен труд на тема “Oценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с 

остра диария и ефективност на допълнителната терапия с цинк” за придобиване на 

научно-образователна степен „доктор” по научна специалност „Инфекциозни болести”. 

Становището е изготвено според изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и Правилника за приложението му в 

Медицински университет – Варна. 

 

1. Кратки биографични данни.  
Д-р Севда Милева е завършила Медицинския Университет във Варна през 1999 г. 

с много добър успех. От 2005 г. до 2015 г. е докторант към Катедрата по инфекциозни 

болести, паразитология и дерматовенерология, както и асистент от същата година. Д-р 

Севда Милева печели финасиран проект от МОМН по темата на представената 

дисертация, позволил провеждането и успешното завършване на настоящия труд. Тя е 

асиситент към Катедрата по Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и 

дерматовенерология, МУ-Варна и има пълна учебна натовареност, вкл. преподава на 

студенти от англоезиково обучение. 

2. Оценка на актуалността на темата: 

Настоящата работа е насочена към оценка на цинковия статус, нивото на тимулин и 

вит. Д при деца на възраст от 3 мес. до 3.6 мес., хоспитализирани в Клиниката по 

инфекциозни болести с картината на остра диария. Влиянието на цинковия дефицит  

върху растежа, здравето, имунитета и темповете на оздравяване на децата, особено в 

кърмаческа и ранна детска възраст, е проучвано отдавна. Резултатите в проучваните 

разнородни по географски и етнически характеристики, както и по хранителен статус, 

детски популации, са много сходни, вкл. и резултати от предходни изследвания у нас. 

Доколкото ни е известно, обаче, у нас не е проучвана група от малки деца с остри диарии, 

особено с интервенция – вкл. включване на подходящ цинков препарат по време на 

острия диариен синдром. В този аспект, работата е изключително актуална и резултатите 

от нея потвърждават необходимостта от отчитане и евентуално заместване на цинка по 

време на остър диариен синдром.  

Изследването на вит. D е много модерно напоследък в най-различни групи деца и 

възрастни. Изследването му деца с остър диариен синдром е интересно, а резултатите 

провокират за по-нататъшни анализи. 

3. Структура на научния труд. 

Дисертацията е добре структурирана, с представени всички основни части: 

 Увод.  

 Литературен обзор. Съвременен, добре подреден и с формулирана необходимост 

от извършването на това изследване. Обзорът би спечелил, ако имаше поясна 

представа отн. проучванията на въпроса у нас. 



 Цел и задачи. Формулирани 4 основни задачи със съответни подзадачи, 

отговарящи на поставената цел. 

 Постановка на собствените проучвания. Последователно са обяснени критериите 

за включване/изключване на участниците, времето на провеждане на 

изследването и структирата на включените пациенти. Не става съвсем ясна 

процедурата по тяхното набиране (последователно хоспитализирани? Само от 

дисертанта?). Методите са представени подробно, но непоследователно – 

антропометрията следва описанието на лабораторна методика, напр. За отчитане 

на антропометричните показатели няма посочени в книгописа източници – не е 

ясно кои „национални” референтни стойности за ръст/тегло са цитирани и кои са 

използвани в крайна сметка, тъй като между всички публикувани наши и WHO 

стандартите има съществена разлика. Тъй като няма анализ според SDS, а само 

като категория (ниски/нормални), възможно е това да се отразява на изводите за 

липса на зависимост на цинковия статус от наличието на нисък ръст и хипотрофия 

(термин, излязъл от употреба). Липсва описание на статистическите методи.  

 Резултати. В 10 таблици и 65 фигури, съпроводени с разбираем и логичен текст, 

дисертантката е представила получените резултати. Спазена е 

последователността на поставените задачи и е следван замисъла на  научната 

разработка. Много подробен, на места до излишък, е анализът на различните 

зависимости (корелации) между изследваните показатели и различни други 

вариабилни. Особено ценно от моя гледна точка е съпоставянето на резултатите 

с международните норми от проучването на NHANES II, неависимо от леката 

разлика във възрастта.  

 Обсъждане. Дисертантката има лаконичен и точен език и стил, но адекватно е 

дискутирала получените резултати. Прави положително впечатление липсата на 

каквато и да е била зaвишена самооценка на постигнатите научни изводи. 

 Изводи. Формулирани са общо 14 извода, в съгласие с поставените задачи, 

адекватно отразяващи постигнатите резултати и показващи възможността на 

дисертантката да обобщава и степенува по важност.  

 Приноси и публикации във връзка с темата. Формулирани са 6 приноса с 

оригинален и 4 с потвърдителен характер.  Публикациите са 9 (5 статии, всички 

на български език, както и 3 участия в национални форуми и 1 участие в 

престижен международен конгрес). Особено ценни са въвеждането на 

микрометодика за изследване на цинк, положителните резултати от 

интервенцията с приложението на cинков глюконат в острата фаза на диарията 

при деца до 3.5 г. възраст. 

 Приложения. Представени са като приложения Етичното разрешение за 

провеждане на проучването и формулярът за информирано съгласие и фомулярът 

за 24 „спомен” за прием на храни, по който е оценяван приема на цинк.  

 Книгопис - 196 източника, от които 3 на кирилица. Няма значими повторения в 

цитирането им в текста. 

 

3. Оценка на резултатите:  

Резултатите от настоящия дисертационен труд се базират на добре представен 

дизайн на научното изследване. Те са научно обосновани, публикуеми и приложими 

в практиката, особено що се касае до изследванията, свързани с нивото и добавката 

на цинк. Важен изход е въвеждането на микрометод за изследването му. 

Изследването на тимулин в контекста на цинковия статус, е без аналог в нашата 

литература и в този аспект важно от научна гледна точка. Изследванията върху 

новото на вит. Д и връзката му с диарийния синдром са добра основа за бъдещи 

научни дирения, независимо от възможността да се касае за опосредствани влияния 

(confounding). 



 

4. Оценка на приносите:  

Приносите са значими за науката и практиката в областта на инфекциозната 

диария при малки деца. Формулирани са добре, като е възможно обединяване, напр. 

на принос 2 и 6 от оригиналните. Без да сме специалисти по този въпрос, от самия 

обзорна кандидатката изглежда, че има и предходни доказателства в нашата 

литература отн. недостиг на цинк при различни групи деца и заболявания, като вкл. 

и при деца под 3 г. възраст е изследван цинков статус (напр. с анемия – Angelova et 

al., Anemia, 2014). Тъй като в достъпната литература (Pub Med) има вече публикации, 

вкл. в пълен текст по темата, добре би било да се направи опит за публикуване на 

настоящите резултати, отразяващи цинковия статус във връзка с характеристиките на 

острия диариен синдром, като крайно доказателство за тяхната значимост, особено 

що касае приема на цнков препарат повреме на острата фаза на диарията.  

 

5. Критични бележки: 

Като критична забележки бих посочила недостатъчното покриване в обзора и 

обсъждането на българските проучвания по въпроса, независимо от това, че те не 

касаят пациенти с остра диария; твърде лаконичното обяснение отн. методиката на 

изследването и подбора на пациенти; липсата на обяснение отн. статистическите 

методи, използвани при изготвяне на дисертацията, както и недостъчното 

представяне на резултатите пред международната научна публика (напр. чрез 

публикация в Scripta Scientifica Medica, която има международен излаз). Анализите 

на връзката с някои фактори, напр. с наличието на нисък ръст и ниско тегло, може да 

са подвеждащи, но може и просто да не е обяснено достатъчно как са извършвани. 

 

6. Заключение: 
Дисертационният труд на д-р Севда Милева представлява интересно и 

необходимо изследване на цинковия статус при кърмачета и малки деца с остра 

диария. Особено ценни са данните отн. положителния ефект от добавяне на цинков 

глюконат към лечението на децата, потвърждаване на връзката с тимулина, като един 

от „играчите” в клетъчния имунитет и изводът отн. липсата на ефект в зависимост от 

етиологията на острата диария. Проучванията отн. ролята на вит. D приемаме като 

отправни за бъдещи научни дирения.   

Имам достатъчно основания и увереност да изразя своето положително 

становище и да препоръчам на уважаемото Научно жури да присъди на д-р Севда 

Милева научно-образователната степен “Доктор”. 

 

 

25.09.2015 г.                                                                                                 

гр. Варна         

                                                                                              
                                                                                    /проф. д-р В. Йотова, д.м.н/ 


