
 

 

 

 

 

 

Рецензия 
 

oт проф. д-р Анелия Клисарова, дмн, 

професор към Катедрата по „ Образна диагностика и лъчелечение“ 

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

 

 Относно: дисертационен труд на д-р Мина Пламенова Латева, редовен 

докторант към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика, МУ-Варна, за 

придобиване на научна степен „доктор”, по научна специалност: 03.01.50 – Педиатрия 

 

На основание Заповед № Р-109-247/03.08.2015 г. на Зам. Ректора на МУ – Варна  

и с решение на Научното жури (Протокол №1/12.08.2015 г.) съм определена да изготвя 

рецензия за дисертационен труд на тема „Адипонектин и някои други маркери на 

метаболитен риск и тяхната връзка с абдоминалното затлъстяване при деца в 

предучилищна възраст” за придобиване на научно-образователна степен „доктор” по 

научна специалност Педиатрия – шифър 03.01.50. 

 

Рецензията е изготвена 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 Мина Латева е родена във Варна през 1984 г. Тя е завършила средното си 

образование (2002 г.) и Медицинския Университет във Варна (2009 г.). През 2010 г. 

след успешен конкурс е зачислена на редовна доктурантура към Катедрата по 

педиатрия и мед.генетика, която успешно приключи през 2015 г. Д-р Латева е напълно 

приключила и специализацията си по педиатрия, като държавният изпит предстои в 

края на 2015 г. Тя владее отлично английски език и има компютърна грамотност, 

позволяваща и сама да извършва научните си анализи. По време на доктурантурата си, 

д-р Латева е основен изследовател по проекта ToyBox на 7-ма Рамкова програма на 

Европейската комисия, изработил и провел интервенция за намаляване на тенденцията 

към затлъстяване у 5-годишни деца от 6 европейски държави с различна степен на 

развитие. Израз на високата оценка за работата и по този проект е съгласието на проф. 

Грийт Кардон да бъде втори научен ръководител на настоящата научна разработка. В 

момента д-р Мина Латева е изследовател по проекта Feel4Diabetes по Хоризонт2020 на 

ЕК (2014-2019 г.).  

През 2011 г. д-р Мина Латева печели финансиране за своя научен проект от 

Фонд „Наука” на МУ-Варна, което е в основата на нейната дисертация. За кратката си 

работа в Катедрата, д-р Латева има общо 45 статии и участия на научни форуми у нас и 

в страната, като 14 от тях са статии в списания с висок ИФ, в 7 от които името и 

фигурира в основния авторски колектив. Освен това, тя е придобила квалификация по 

инсулинова помпена терапия, ехография и DXA скениране. Приета е при висока 

конкурентност за участие в Зимно училище по детска ендокринология (Анкара, Турция, 

2011 г.) и Училище по затлъстяване (Бегуние, Словения, 2015 г.), организирано от 



ESPE (The European Society of Pediatric Endocrinology). Съвсем заслужено, д-р Мина 

Латева е носител на Наградата на БАСОРД (Българската асоциация за изучаване на 

затлъстяването и съпътстващите го заболявания) за млад учен в областта на 

затлъстяването ”Акад. Т. Ташев” за 2014 г. 

2. Оценка на актуалността на темата: 
Освен че затлъстяването нараства в световен мащаб, без да са пощадени никакви 

социални или етнически слоеве, все по-често се засягат деца, като възрастовата граница 

за начало на затлъстяването непрекъснато се снижава. Затлъстяването създава големи 

проблеми още в детска възраст и то от целия спектър на възможни усложнения. 

Съвременната наука категорично е доказала ролята на затлъстяването като основен 

съпъстващ и рисков фактор за развитието на такива значими заболявания като 

артериална хипертония, тип 2 захарен диабет, дислипидемия, сърдечно-съдова 

заболяемост, онкологични и ортопедични страдания и мн. др. От друга страна, все по-

ясна става специфичната роля на абдоминалната (висцерална) мастна тъкан за 

развитието на всички тези усложнения. Измерването и с конвенционални методи се 

измества все повече от модерни такива, вкл. радиологични. Настоящата работа е 

насочена към предучилищната възраст (5 години), като едновременно оценява 

разпространеността на затлъстяването и рсковите фактори за настъпването му, 

наличието на вече настъпили кардиометаболитни промени и специфичната роля на 

някои утвърдени при по-големи деца и възрастни рискови маркери, с контролиране за 

физическа активност. В научен смисъл това е най-актуалната възраст, тъй като все още 

относителният дял затлъстели е малък, подвижността е висока, храненето е изцяло под 

родителски контрол, а рисковият профил на засегнатите едва започва да се оформя. В 

този аспект работата е изключително актуална и резултатите от нея потвърждават 

необходимостта от въвеждане на превантивни програми още в предучилищна възраст.    

3. Структура на научния труд. 

Дисертацията е добре структурирана, с представени всички основни части: 

 Въведение. 

 Литературен обзор, завършващ с правилно формулирани предпоставки /30 

стр./. Последователно и компетентно се представя основното от 

съвременната наука, като в края е изведена и формулирана необходимостта 

от извършването на това изследване. 

 Цел и задачи /2 стр./. Правилно формулирани и изведени 9 основни задачи, 

свързани с поставената научна цел. 

 Постановка на собствените проучвания (участници и методи) /12 стр./. 

Много подробно е обяснена структурата на работата, която включва няколко 

подпроучвания (честота и рискови ф-ри за затлъстяване – 2009 г.,  честота, 

рискови ф-ри за затлъстяване и валидизиране на собствена анкета – 2013 г., 

проучване на кардиометаболитния риск, контролирано за физическа 

активност и количество мастна маса – 2011-2014 г.). Компетентно и 

разбираемо са представени както използваните методи, така и референтните 

граници за всички изследвания. Подробно са представени статистическите 

методи, използвани по-късно от д-р Латева, която извърши всички анализи 

сама.   

 Резултати /38 стр./ В строен и последователен текст и в 32 таблици и 21 

графики дисертантката е изградила ясно представяне на получените 

резултати. Спазена е последователността на поставените задачи и е следван 

замисъл на  научната разработка. В  процеса на обработка се разкриват 

уменията на д-р Латева сама да обработи събраните данни и да получи 

смислени и значими резултати. Разкрити са интересни аспекти от 



количеството и метаболитната активност на мастната тъкан в тази ранна 

детска възраст. Налице са интересни и проучени за първи път у нас фактори 

като високомолекулярен адипонектин, иризин и пр. Особено ценно от моя 

гледна точка е измерването на количеството мастна маса чрез DXA – метод с 

все по-широко приложение в световната научна практика, ноприложен за 

първи път у нас в детска възраст.  

 Обсъждане /26 стр./ В последователен ред и много пестеливо дисертантката е 

изложила както съвремените научни познания по въпроса, така и своите 

виждания и тълкувания на находките. Умело са интерпретирани резултатите 

на други учени, а сравненията са по същество, и то със засягане само на 

важни научни аспекти. Навсякъде има елементи 

 Изводи и заключение /4 стр./. Общо 13 извода, в съгласие с поставените 

задачи, даващи отговор на основните научни въпроси. Дори за учен без 

задълбочена подготовка в тази област е възможно да прецени тяхната 

задълбоченост и новаторски характер, както и научно-практичната им 

стойност. Откриването на ролята на високомолекулярния адипонектин и 

свързващия половите хормони глобулин като маркери на метаболитния риск 

при 5 г. деца, данните за увеличение на наднорменото тегло с времето и 

коремната обиколка с възрастта, както и сериозните изводи по отношение на 

рисковите фактори добавят към съврееннот научно познаниене само у нас. 

 Приноси и публикации във връзка с темата. Дисертантката скромно е 

формулирала 11 приноса, без да ги разделя на научни и с практическо 

значение. Публикациите са общо 10 - 4 статии, 1 на английски език и 3 на 

български език, във водещи педиатрични списания, както и в 

институционалния журнал Scripta Scientifica Medica; 2 участия в престижни 

международни конгреси, публикувани в резюме в списания с IF (ESPE2013 и 

ECO2015), 1 участие в международна проява у нас (Balkan Medical Week 

2011) и 3 участия на български конгреси с международно участие (по 

ендокринология 2013 и по педиатрия 2015) 

 Приложения /14 стр./. Приветстваме решението на д-р Мина Латева да 

предостави почти целия арсенал на научни инструменти от дисертацията си 

като приложения. Това разрешава на други изследователи да използват 

инструментариума. Видно е, че са спазвани всички етични принципи за 

работа с уязвими групи, каквито са децата. 

 Книгопис /22 стр./ - 301 източника, от които 13 на кирилица. Общо 145 

публикации (48.3%) са от последните 5 години. Почти не се откриват 

многократни цитирания, с изключение на референтните статии (като Cole et 

al., IDEFICS и др.).   

4. Оценка на резултатите: Резултатите от тази разработка са навременни, 

валидни и значими за разширяване на научното познание в областта на 

предучилищната възраст. Те надграждат работата на научния колектив, към 

който д-р Латева принадлежи и важността им е добре отразена в научните 

публикации по дисертацията. 

 

5. Оценка на приносите:  

Приносите са оригинални и добре представени, като някои са от голямо научно 

значение (установяването на значим кардиометаболитен риск на тази ранна възраст, 

ролята на SHBG, HMW адипонектин, CRP и др. като метаболитни маркери, липсата 

на значима ИР, установяването на количеството мастна маса чрез DXA и 

корелацията и с общото тегло), а други – от голямо обществено-здравно значение 



(увеличаване на относителния дял на деца с наднормени килограми с възрастта и с 

времето - от 2009 до 2013 г., неочаквано ниската физическа активност, откриването 

на утвърдени в литературата рискови фактори за затлъстяване и тяхната динамика и 

др.). Много от тези методи и изследвания са използвани за първи път у нас от д-р 

Латева въобще (HMW адипонектин, иризин) или за първи път в тази възрастова 

група (SHBG, адипонектин, лептин, педометрия, DXA за оценка на МТ).    

 

6. Критични бележки: Д-р Латева се е съобразила с всички бележки и 

допълнения, поставени и обсъдени по време на изработването на 

дисертационния труд. 

 

 

7. Заключение: 

Дисертационният труд на д-р Мина Латева представлява актуално, иновативно и 

задълбочено изследване на метаболитния риск при деца на 5 г. възраст 

(предучилищна) във връзка с наличието на общо и абдоминално затлъстяване и 

редица други фактори. Дизайнът на проучването е внимателно разработен, като са 

взети под внимание всички съвременни изследвания по темата. Приложени са 

съвременни методи.  От голямо значение е участието и израстването на д-р Латева в 

международния проект на Медицински Университет – Той Бокс, в който тя има 

основно участие. Всичко това ми дава основание да дам положителна рецензия и 

да препоръчам на уважаемото Научно жури да присъди на доц. д-р Мина Латева 

научно-образователната степен “Доктор”. 

 

 

20.08.2015 г.                                                                                                 

гр. Варна  

                                                                                             проф. д-р А. Клисарова 

   


