
 

 

 

 

 

 

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 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 №1/17.08.2015 г.) съм определена да изготвя 

становище 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. 

 

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. Биографични данни.  
Д-р Мина Латева е родена през 1984 г. Завършва Медицинския Университет във 

Варна през 2009 г. От 2010 г. до 2015 г. е редовен докторант към Катедрата по педиатрия 

и мед. генетика и специализант по педиатрия. Д-р Латева е основен изследовател по 

проекта ToyBox на 7РП, създал интервенция за намаляване на затлъстяването у 5-

годишни деца от 6 европейски страни. В момента д-р Мина Латева е изследовател по 

проекта Feel4Diabetes по Хоризонт2020 на ЕК (2014-2019 г.). Владее отлично английски 

език и има компютърна грамотност. Д-р Латева е придобила квалификация по 

инсулинова помпена терапия, ехография и DXA скениране. Участвала е в Зимно 

училище по детска ендокринология (Турция, 2011 г.) и Училище по затлъстяване 

(Словения, 2015 г). Д-р М. 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: 

Настоящата работа е насочена към предучилищната възраст (5 години), като оценява 

разпространеността на затлъстяването и рисковите фактори за настъпването му, 

наличието на вече настъпили кардиометаболитни промени и специфичната роля на 

някои утвърдени при по-големи деца и възрастни рискови маркери, при контрол на  

физическата активност. В научен смисъл, понастоящем това е най-актуалната възраст, 

тъй като все още % затлъстели е малък, подвижността е висока, храненето е изцяло под 

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

Изследването на метаболитни фактори със съвременно значение е от огромна важност. 



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 (34 стр.). Съвременен, добре подреден и с формулирана 

необходимост от извършването на това изследване. 

 Цел и задачи (2 стр.). Формулирани 9 основни задачи, отговарящи на 

поставената цел. 

 Постановка на собствените проучвания (12 стр.). Подробно е обяснена 

структурата на дисертацията, която включва няколко подпроучвания, 

проведени през 2009 и 2013-2015 г. Компетентно и разбираемо са представени 

както използваните методи, така и референтните граници за всички 

изследвания. Подробно са представени статистическите методи, като 

дисертантката самостоятелно е изработила анализите 

 Резултати. (38 стр.) В 32 таблици и 21 графики, съпроводени с разбираем 

текст, дисертантката е представила получените резултати. Спазена е 

последователността на поставените задачи и е следван замисъл на  научната 

разработка. За първи път у нас са проучени фактори като HMW адипонектин, 

иризин и пр. Особено ценно от моя гледна точка е съпоставянето на 

резултатите с нормите на проекта IDEFICS.  

 Обсъждане /26 стр./ Много ясно д-р Латева излага съвременните научни 

познания по въпроса и своето тълкувание. Налице е опит за интерпретация на 

липсите в научното познание и посока за бъдеща работа. 

 Изводи и заключение /4 стр./. Формулирани са общо 13 извода, в съгласие с 

поставените задачи. Откриването на ролята на HMW адипонектин и SHBG 

като маркери на метаболитния риск при 5 г. деца, данните за увеличение на 

наднорменото тегло с времето и коремната обиколка с възрастта ценни за 

научното дирене в световен аспект. 

 Изводи и заключение (4 стр.). Д-р Латева е формулирала 13 извода, в съгласие 

с поставените задачи, даващи отговор на основните научни въпроси. 

 Приноси и публикации във връзка с темата. Формулирани са 11 приноса.  

Публикациите са 10 (4 статии, 1 на английски език и 3 на български език, както 

и 2 участия в престижни международни конгреси, публикувани в резюме в 

списания с IF, 1 участие в международна проява у нас и 3 участия на български 

конгреси с международно участие). 

 Приложения (14 стр.). Ценни за бъдещи млади научни работници, като пример 

за начина на изработване на научното изследване. 

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

публикации (почти 50%!) са от последните 5 години. Няма значими 

повторения. 

3. Оценка на резултатите:  

Значими, сериозни, научно обосновани, частично приложими в практиката и 

напълно публикуеми резултати. 

 

4. Оценка на приносите:  

Приносите са оригинални, с голямо научно значение (установяването на значим 

кардиометаболитен риск на 5 г. възраст, промяна в SHBG, HMW адипонектин, CRP 

и др. като метаболитни маркери, липсата на значима инсулинова резистентност – 

HOMA-IR, установяването на количеството мастна маса чрез DXA и корелацията и с 



общото тегло). Някои приноси за от обществено-здравно значение и могат да доведат 

до успешни интервенционални програми за намаляване на детското затлъстяване. 

Като много голям принос в научно и практическо отношение приемам идеята на 

дисертантката да използва като референтни европейските стандарти на IDEFICS за 

здрави деца с нормално тегло. 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).    

 

5. Критични бележки: 

 

Като научен ръководител на дисертантката нямам право на критични бележки. 

Множеството задачи, които д-р Латева изпълни за 5 години (проекти, обучения, 

специализация) не позволиха да публикуваме своевремнно всички значими резултати 

от настоящата работа, но съм сигурна, че тя ще се справи и с тази задача в близкото 

бъдеще. 

 

 

6. Заключение: 

Дисертационният труд на д-р Мина Латева представлява задълбочено, 

интелигентно и значимо изследване на кардиометаболитния риск при деца в 

предучилищна възраст във връзка с наличието на общо и абдоминално затлъстяване 

и редица други фактори. Дизайнът на проучването е съвременен и елегантен. 

Приложени са и добре са обяснени подходящи научни методи  От голямо значение е 

перфектната подготовка на д-р Латева като ауксолог и учен, работещ свободно със 

специфичния метод на педометрия. 

Всичко това ми дава основание да изразя своето положително становище и да 

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

образователната степен “Доктор”. 

 

 

21.08.2015 г.                                                                                                 

гр. Варна         

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

   


