
 

 

 

 

Становище 
 

oт доц. д-р Светослав Ханджиев, д.м., 

доцент към  

Медицински Университет София 

 

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

докторант към Катедрата по Педиатрия и медицинска генетика, МУ-Варна, 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. 

 

Становището е изготвено според изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и Правилника за приложението му в 

Медицински университет – Варна. 

 

Биографични данни.  
Д-р Мина Латева е родена през 1984 г. в гр. Варна. Тя е завършила средното си 

образование в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ с английски език (2002г.) и Медицински 

Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ във Варна (2009г.). Започва редовна 

докторантура към Катедра по Педиатрия и мед.генетика през 2010 г. Д-р Латева владее 

отлично английски език и има компютърна грамотност, преминала е множество 

курсове и специализации в областта на дисертационния труд. Д-р Латева има общо 45 

статии и участия в научни форуми, както в страната, така и в чужбина, 14 от тях са 

статии в списания с висок IF. 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. 

Актуалност на темата: 
Затлъстяването е проблем в световен мащаб, както при възрастни, така и при деца. 

На Балканите се наблюдават нарастващи нива на затлъстяване, а за съжаление данните 

за България не се различават от тези на съседите ни. Настоящата работа е насочена към 

предучилищната възраст и оценява честотата на затлъстяване и рисковите фактори за и 

от настъпването му. Работата на д-р Латева е актуална и резултатите потвърждават 

нуждата в България да бъдат въведени програми за превенция на затлъстяването още в 

предучилищна възраст. 

Дисертацията е добре структурирана, с представени всички основни части: 

 Въведение – 1 стр. 

 Литературен обзор - 29 стр.  

 Цел и задачи - 1 стр.; 9 основни задачи 

 Собствените проучвания (участници и методи) - 11 стр.  

 Резултати - 39 стр.; 32 таблици и 21 фигури; 

 Обсъждане - 22 стр. 

 Изводи и заключение - 5 стр. 



 Приноси и публикации във връзка с темата – 3 стр., 11 приноса; общо 10 

публикации - 4 статии, 1 на английски език и 3 на български език; 2 участия 

в международни конгреси, 1 участие с международна проява у нас и 3 

участия на български конгреси с международно участие. 

 Приложения - 14 стр. с 6 приложения. 

 Книгопис - 22 стр., с 300 източника, от които 13 на кирилица.   

 

Оценка на резултатите:  

Получените резултати отговарят на поставените цел и задачи. Установена е 

честотата на наднормено тегло/затлъстяване при деца в предучилищна възраст, 

наличието на абдоминално затлъстяване и връзката им с някои рискови фактори. За 

първи път у нас са оценени утвърдени (метаболитни) и недотам изследвани маркери 

като адипонектин, лептин и наскоро открития иризин при деца в тази възраст и 

връзката им с физическата активност. 

 

Приноси на научния труд:  

Приносите на дисертационния труд са добре представни, с научно-практичен 

характер. За първи път в България е изследван телесния състав в предучилищна 

възраст чрез DXA метода, както и корелацията на получените показатели с 

антропометричните показатели в тази възраст. За първи път у нас д-р Латева 

изследва комплексно кардио-метаболитни маркери и връзката им с 

общо/абдоминално затлъстяване при обективно контролиране за физическа 

активност на деца в предучилищна възраст; нивата на адипонектин, HMW 

адипонектин и лептин в тази възраст. За първи птъ в света се изследва иризин при 

деца в тази възраст.  

 

Позволявам си да изразя и известни критични бележки. Употребата на директно 

цтирани на английски език термини не е удачна. Уметно е да се заменят с български 

еквиваленти. 

 

Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

Препоръчвам на дисертанта резултатите от дисертационния труд задължително 

да се публикуват в престижни списания с IF. 

 

В заключение, дисертационният труд на д-р Мина Латева е с актуален характер, 

с принос към научните данни за изследваната възрастова група. Получените 

резултати съответстват на поставените научните цели и задачи, като работата е 

изпълнена коректно и прецизно.  

Това ми дава основание да изразя своето положително становище и да 

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

образователната степен “Доктор”, защитена към Катедра по Педиатрия и мед. 

Генетика към МУ-Варна. 

 

 

21. 08. 2015 г.                                                                                                 

гр. София 

доц. д-р Светослав Ханджиев, дм   


