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На дисертационния труд на Габриела Станева Цанкова 
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“ за присъждане на 
образователна и научна степен „ДОКТОР” научна специалност :
01.06.12 Микробиология

от проф.д-р Пламен Христов Ненков, дмн, София, бул. Черни 
връх 38

Дисертационният труд на г-жа Цанкова е посветен на 

изключително акуален проблем на здравеопазването.Туберкулозата 

и днес е сериозен проблем в света, въпреки постигнатите успехи в 

областта на борбата с инфекциозните заболявания. Разпространена е 

в целия свят, включително и в страни с висок стандарт на живот. 

Особено се увеличи заболяемостта от туберкулоза през последните 

години във връзка с инфектираните с HIV лица и увеличаващия се 

брой на имуно-супресираните лица. Като се има предвид бързо 

развиващата се антибиотична резистентност, появата на мулти 

резистентни щамове на М. tuberculosis, проблемът с 

разпространението на заболяването придобива изключителна 

актуалност. България е със средно ниво на разпространение на 

туберкулоза и въпреки задължителната BCG имунизация се 

наблюдава нарастване на заболяемостта от туберкулоза. 

Разпространението и честотата на заболяването са тясно свързани с 

инфектираността и имунологичния статус на населението в дадения 

регион.
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Актуалността на проблема, увеличения брой на заболелите от 

туберкулоза, и липсата на подобен род изследване в нашата страна са 

основание да се проведе настоящото проучване.

Дисертационният труд е структуриран по класическия начин. 

Състои се от въведение,литературен обзор,методика и организация 

на изследването, резултати и обсъждане , изводи и препоръки, 

приноси,литература,приложения и публикации във връзка с 

дисертационния труд.

Литературният обзор дава пълна съвременна информация/

173 литературни източника от които 42 на кирилица и 131 на 

латиница/ за проблемите и задачите, които трябва да бъдат 

решавани. Формулирана е точно целта на проучването- 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.За 

осъществяване на целта дисертантът се поставя за решаване 

следните задачи: 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
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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.

В раздела методика и организация на изследването се дава 

информация за броя изследвани деца и използваните методи :

Туберкулинов кожен тест за изследване на туберкулиновата 

чувствителност на лица подлежащи на планова проверка. 

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. 

Разработена е анкетна карта, съдържаща 32 въпроса, разпределени в 

4 раздела. При статистическата обработка на резултатите са 

използвани дисперсионен анализ,вариационен анализ и 

корелационен анализ.
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В раздела Резултати и обсъждане са представени резултати от 

комплексно пространствено епидемиологично проучване на 

туберкулозата във Варненска област за периода 2001-2011 

година.Проучени са имунизационната структура и ваксиналното 

покритие на подлежащите на имунизация и реимунизация деца в 

региона. За установяване нивото на колективния противо

туберкулозен имунитет и оценка на извършената BCG имунизация, е 

изследвана туберкулиновата чувствителност на лица, на възраст 7, 

11,17 години, подлежащи на планова проверка. Потърсена е връзка 

между заболяемостта от туберкулоза и ефекта от приложената BCG 

ваксина.Направена е характеристика на социално-битовите 

условията при учащите се в град Варна. Обобщават се данни от 

анкетно проучване на здравните знания и култура на ученици и 

студенти от град Варна относно туберкулозата и нейната 

профилактика. Заключението обобщава получените резултати .

Направените девет извода отразяват точно получените в 

изпълнението на поставените задачи резултати.

Въз основа на получените резултати и изводи са направени 8 

препоръки за провеждане на специфична имунопрофилактика и са 

посочени необходимите епидемиологични мерки за контрол за 

подобряване превенцията на туберкулозата.

ПРИНОСИ на дисертационния труд

1. Извършено е целенасочено и задълбочено пространствено 

епидемиологично проучване на туберкулозата във Варненска област 

за периода 2001-2011 г.
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2.3а 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 упражнянане на бъдещата им професия, свързана с 

първичната и вторична профилактика на заболяването.

Дисертационният труд се състои от 132 страници, 1 приложение 
и е онагледен с 51 фигури и 10 таблици. Цитирани са 173 
литературни източника, от които 42 на кирилица и 131 на латиница. 
Дисертационният труд е структуриран по класическия начин. Във 
връзка с дисертацията кандидатът представя 6 публикации в научни 
списания/ от тях една под печат/ . Дисертантът е първи автор на 
всички публикации. Авторефератът отразява точно изложеното в 
дисертационния труд.

В заключение бих искал да подчертая, че дисертационният 
труд на г-жа Цанкова е посветен на изключително актуален проблем 
за българското здравеопарзване. Работата е извършена в 
предвидения обем ,като поставените цели и задачи са изпълнени. 
Получени са резултати които дават основание да бъдат направени 
важни препоръки за борбата с туберкулозата в страната. Направени 
са значими приноси . Гореизложеното ми дава основание да 
предложа на уважаемото жури да присъди на г-жа Цанкова 
образователната и научна степен „ДОКТОР”научна специалност
01.06.12 Микробиология за което ще гласувам с пълна убеденост.

Подпис:


