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                                     Р Е Ц Е Н З И Я 

Върху дисертационен труд на б-г Габриела Станева Цанкова, 

асистент в  Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” 

-  Варна, Факултет по Фармация,  Катедра  „Предклинични и 

клинични науки“ на тема: „ Възможни асоциации между 

заболяемостта от туберкулоза в регион Варна и ефекта от 

приложената BCG ваксина“  представена  за присъждане на 

образователна и научна степен „ДОКТОР”, по област на висше 

образование  4. Природни науки, математика и информатика, 

професионални напрашление 4.3. Биологически науки и научна 

специалност  Микробиология 01.06.12. 

                                                              

                                             От 

Доц. д-р Лилия Иванова Иванова, дм,  

Ръководител катедра „ Микробиология и вирусология”, 

Медицински факултет, Медицински Университет „Проф. Д-р П. 

Стоянов” , 9002 Варна, ул „Марин Дринов” 55. 

 

ТЕМАТА  

На представения ми за рецензиране дисертационен  труд  е 

върху твърде важен и непрекъснато акуален за човешката 

инфекциозна патология и за здравеопазването проблем. От 

туберкулоза, по данни на СЗО, заболяват  повече от 8 милиона 

годишно и около 2 милиона умират. Заразените индивиди са много 

повече, въпреки въвеждането на мощни антимикробни средства и 
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широкото прилагане на BCG ваксина. Наблюдава се тенденция за 

нарастване броя на заболелите както сред населението с по-нисък 

стандарт на живот, живеещите с HIV индивиди и имуно-

супресираните лица, така и в страните с по-висок стандарт на живот.  

Броят на заболелите лица се увеличава и в Европа, особено в 

източните региони, както и в големите градове като Лондон, Париж, 

Барселона, Милано, обяснявано с емигрантските вълни от региони с 

по-висока заболеваемост. Поради бързо развиващата се 

антибиотична резистентност  и  появата на мулти резистентни и 

свръхрезистентни щамове M. tuberculosis,  нивото на смъртност при 

заболелите рязко се увеличава. Нито една държава не е застрахована 

от разпространение на туберкулозата, което  налага обединяване  

усилията на множество институции и организации за по-ефективен 

контрол и превантивни мерки. България е със средно ниво на 

разпространение на туберкулоза и въпреки задължителната BCG 

имунизация се наблюдава  нарастване на заболяемостта от 

туберкулоза след 1990 г., включително и при децата.  

Поради тези причини проблемът за туберкулозата е особено 

актуален, и увеличава стойността на настоящото проучване. Липсата 

на достатъчно информация при младото поколение изисква 

непрекъснато обучение за формиране на здравни знания и култура, 

начин на живот, целящ превенция на заболяването, което е едно от 

достойнствата на настоящата разработка.    

Дисертационният труд на б-г Цанкова е представен на общо 

132 страници и съдържа: 

Въведение – 2 страници , литературен обзор – 34 страници, 

методика и организация на изследването – 4 страници,  резултати и 

обсъждане – 52 страници, изводи  и  препоръки – 3 страници, 
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приноси – 1 страница, литература – 173 източника (42 автора на 

кирилица и 131 автора на латиница), приложения (анонимна анкетна 

карта – 5 страница), публикации във връзка с дисертационния труд - 

6. Резултатите са онагледени в 50 фигури и 10 таблици. 

Литературният обзор обхваща пространно съвременно 

проследяване на проблема в световен и регионален мащаб. Отразява 

новостите, базирайки се на всички основни публикации от 

последните години. Дава пълна съвременна информация относно 

разпространението на туберкулозата в света и България, рисковите 

фактори за разпространение, етиологичната структура и патогенеза 

на заболяването, микробиологичната диагностика с респект към 

съвременните методи на изследване, механизмите на развитие на 

лекарствената резистентност на туберкулозния бактерий. Специално 

мясти е отделено на BCG ваксината, нейните качества и 

имуногенност,  както и на тези на произвежданата у нас ваксина – 

една от петте в света, регистрирани от СЗО с оценка „К”. Направена 

е характеристика на кожния туберкулинов тест  за определяне 

ефективността на BCG ваксинацията и основно противоепидемично 

средство при туберкулозата – начини на приложение, отчитане и 

оценка на ефективност.  

Целта на проучването е правилно дефинирана – Да се направи 

пространствено епидемиологично проучване на заболяемостта от 

туберкулоза и да се проследи ефекта на проведената 

имунопрофилактика и превенция с оглед предотвратяване на 

разпространението на туберкулозата и оценка на рисковите фактори. 

Поставените задачи  във връзка с тази цел са следните:   



 

4 

 

1.  Да се направи пространствено епидемиологично проучване 

на заболяемостта от туберкулоза във Варненска област за  периода от 

2001 до 2011 година.  

2. Да се  направи проучване върху провеждането на  

имунизация и реимунизация с BCG ваксина на подлежащия 

възрастов контингент, съгласно Имунизационния календар на 

Република България за периода от 2001 до 2011 година. 

3. Да се изследва туберкулиновата чувствителност на деца на 7, 

11, 17 годишна възраст, подлежащи на планова проверка  за 

установяване нивото на колективния противотуберкулозен имунитет 

и оценка на извършената BCG ваксинация. 

4. Да се направи характеристика на социално-битовите условия 

на живот при  ученици и студенти от гр. Варна.  

5. Да се проучат здравните знания и култура на учащите се за 

основните характеристики на  туберкулозата.  

6. Да се проучи информираността на учениците и студентите за 

профилактиката на заболяването.  

7. Въз основа на проучването да се изготвят препоръки за 

подобряване на контрола и превенцията на туберкулозата във 

Варненска област.  

Методика и организация на изследването предоставя 

подробна информация относно обектите и обхвата на проучването и 

източниците на информация, въз основа на които са направени 

анализите. 
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Туберкулинов кожен тест за изследване на туберкулиновата 

чувствителност на лица подлежащи на планова проверка, съгласно 

Имунизационния календар на Република България. 

 Епидемиологичен метод за проучване на заболяемостта от 

туберкулоза във Варненска област за периода 2001-2011 г. 

 Документален метод за събиране  и обобщаване на данните за  

разпространение на туберкулозата във Варненска област и 

проведената BCG  имунизация и реимунизация . 

Социологически метод за събиране и обобщаване на 

достоверна информация относно здравните знания на учащите се в 

град Варна за основните характеристики на туберкулозата и нейната 

профилактика. За целта е разработена анкетна карта  с 32 въпроса, 

разпределени в 4 раздела, представена като приложение.  

Статистически методи - дисперсионен анализ, вариационен 

анализ, корелационен анализ и сравнителен анализ.  Данните са 

обработени статистически чрез SPSS v.17 като са използвани 

описателни показатели за количествени и качествени променливи и 

са представени в табличен и графичен вид. 

Резултати и обсъждане . В тази глава са представени  резултати 

от комплексно пространствено епидемиологично проучване на 

туберкулозата във Варненска област за периода 2001-2011 година по 

години, населени места, клинични форми, относителен дял на 

бацилоотделителите, основен източник на инфекцията. 

Направено е ретроспективно проучване върху провеждането на 

имунизацията против туберкулоза, проверката на имунния отговор и 

реимунизация с BCG ваксина във Варненска област за същия период. 
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За установяване нивото на колективния противо-туберкулозен 

имунитет и оценка на извършената BCG имунизация  е изследвана 

туберкулиновата чувствителност на деца (7, 11, 17 години), 

подлежащи на планова проверка. Потърсена е връзка между  

заболяемостта от туберкулоза и ефекта от приложената BCG 

ваксина. Направени са препоръки за подобряване организацията на 

здравното обслужване с цел пълен обхват на подлежащите на 

проверка и реимунизция лица.  

Резултатите и обсъждането на проведеното анкетно проучване 

безспорно представляват най-съществената част от дисертационния 

труд. Това позволява да се оформят основните препоръки с цел 

превенция на туберкулозата.  Проучени са  социално-битовите 

условия и храненето при учащите се в град Варна – основни  фактори 

за заболяемост.  Обобщени са здравните знания и култура на 

ученици и студенти от град Варна относно предразполагащите 

фактори за развитие на туберкулозата, рисковите групи, източниците 

на инфекция, механизмите на предаване, основните симптоми и 

клинични форми на туберкулозата. Обобщени са данните за тяхната 

информираност относно специфичната профилактика и проверката 

на имунното състояние на организма, общите профилактични мерки 

спрямо контактните на туберкулозно болни лица. 

Направените 9 извода обобщават анализираните резултати и 

дават основание да се направят 8 най-важни препоръки във 

връзка със специфичната и неспецифична профилактика в 

неонаталния период и по-късно при подрастващите лица, за 

подобряване на здравните знания относно  ранното  откриване 
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на заболелите и основните противоепидемични мерки в 

огнищата на зараза.   

ПРИНОСИ на дисертационния труд 

1. Извършено е целенасочено и задълбочено  пространствено         

епидемиологично проучване на туберкулозата във Варненска област 

за периода 2001-2011 г. 

2.За първи път в региона е направен опит за проучване  на 

имунизационната структура и васкиналното покритие на деца, 

подлежащите на имунизация и реимунизация  с BCG ваксина. 

3. Създадена е анкетна карта за установяване на здравните знания и 

култура във връзка с туберкулозата и нейната превенция. 

4. В период на наблюдавана тенденция за нарастване на 

заболяемостта от туберкулоза сред младите хора, за първи път са 

изследвани здравните знанията и отношението на ученици към 

заболяването. 

5. За първи път са проучени здравните знания на студенти от 

различни специалности на Медицински колеж , което ще бъде от 

полза при упражняване на бъдещата им професия, свързана с  

първичната и вторична профилактика на заболяването. 

          Към дисертационния труд са представени общо 6 публикации, 

1 от които под печат.  

Заключение 

Дисертационният труд на б-г Цанкова представлява анализ и 

обобщение на състоянието по изключително актуален проблем за 

българското здравеопарзване особено в последните 10 – 12 години.  

Целите и задачите  са изпълнени успешно на съответното 

методическо ниво.  Получените резултати дават основание за ценни 

препоръки в полза на практическото здравеопазване за превенция на 

това социално значимо заболяване. С направените  приноси за 
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региона и страната дисертацията отговаря на изискванията за 

присъждане на авторката Габриела Цанкова на образователна и 

научна степен „Доктор”.  Предлагам на почитаемото жури да 

подкрепи това мое становище.  

Варна 

28.08.2013 г.                          Рецензент: доц.д-р  Л. Иванова, дм 


