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І. Актуалност и здравна значимост на темата. 

Обект на темата е един недостатъчно проучен в научно и практическо 
отношение въпрос, като природната огнищност при паразитните болести на 
модел висцерална лайшманиоза. Знанията ни за този общобиологичен проблем, 
като теория в научно отношение за една или друга паразитоза  са посочени в 
наши учебници, ръководства и научни статии само до определяне на съответната 
паразитоза като природно-огнищна. Това общо определение не разглежда 
вътрешната структура на проблема и неговите биологични, епидемиологични и 
екологични параметри, както и основните му фактори – заболяемост, 
резервоарни носители на паразита, специфични преносители при 
трансмисивните паразитози и тяхната ландшафтна зависимост. 
 Висцералната лайшманиоза е част от общия проблем – природна и 
синантропна огнищност, а като паразитоза с тежко протичане (често с летален 
изход), определя и нейната здравна значимост. 
 Като цяло разработваната тема е принос в изясняване механизма  на 
природната и синантропна огнищност на висцералната лайшманиоза, малко 
известна като теория и частично като човешка патология. Това определя 
актуалността и здравната значимост на проучването. 
ІІ. Обем и структура на дисертацията. 
 Дисертацията е изложена на 164 страници  текст и структурирана съгласно 
Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) (ДВ. 
бр. 38/2010 г.) и Правилника за неговото приложение (Постановление на МС 
№202/2010 г.) и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ на НЦЗПБ (чл. 26, 27, 28). 
Считам, че законовите изисквания за процедурите по зачисляването, 
отчисляването, периодичното отчитане, апробирането и насочване за защита са в 
съответствие  с правилата на посочените нормативни документи. 
ІІІ. Литературна осведоменост и постановка на целта и задачите. 
 В предоставения ми дисертационен труд са ползвани общо 152 научни 
публикации, от които 65 на кирилица и 87 на латиница, по-голямата част от 
които са публикувани през последните две десетилетия. Като цяло  обзорът е 
широко обхватен, доста подробен и с професионална оценка на различни 
становища по проблема – природна огнищност (научни аспекти) и висцерална 
лайшманиоза, като природно – огнищна паразитоза. Добро впечатление прави 
посочването на различни български автори и техните научни публикации по 
проблема висцерална лайшманиоза, особено в клиничен аспект. 
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 Считам, че дисертантът е запознат с постиженията на световната наука, 
практика и извършените проучвания у нас, което му позволява правилно да се 
насочва към нерешени и недостатъчно проучени въпроси в паразитологията. 
 Целта е ясно формулирана, научно обоснована и изпълнима. За 
реализация на целта са формулирани седем задачи, които по съдържание 
осигуряват постигане на основната цел. Авторът е избрал един интересен начин 
за постигане на целта, като на базата на обективните данни – регистрираната 
заболяемост (за страната и па региони), да проучи неизвестните фактори за това 
– природни и синантропни резервоари на паразита и специфичните преносители 
– различни по вид и антропофилност флеботоми. 
ІV. Оценка на използваните методи и материали. 
 Методите в изследването включват, както традиционно използвани в 
рутинната практика – микроскопски (2), имунологични (2), културални, 
клинико-лабораторни, клинични, терапевтични, информационни, статистически 
(4), така и съвременни като PCR. Това ми дава основание да считам, че в 
методологичен план и разнообразието на методи показват едно широкообхватно 
и задълбочено проучване проведено с ефективни за целта методи. 
 Материалите за изследване са в зависимост от поставените задачи  и 
включват материали от хора  (120 случая с висцерална лайшманиоза) – 116 
автохтонни и 4 случая на внос. Проучени са основните резервоари на паразита – 
лисици, чакали, вълци, кучета (на регионален принцип) в регионите с 
регистрирани огнища на висцерална лайшманиоза. 
 Тези данни са показател за значително по обем и вид изследване с 
разнообразен материал и методи, с които се осигурява изпълнението на целта и 
задачите. 
V. Оценка на резултатите и тяхната научна стойност. 
 Получените резултати от собствените изследвания и тяхното обсъждане са 
отразени в 14 раздела, в общо 106 стр. Резултатите са отразени в добре 
оформени таблици (14) и фигури (54), от които се вижда изпълнението на 
отделните задачи  и тяхната научна стойност. По темата са публикувани три 
научни съобщения у нас и три участия в наши и чужди научни форуми  - 
конгреси и конференции по паразитология. 

Основните научни постижения, по моя преценка могат да се резюмират 
в следната последователност. 

1. Като цяло, проучването има две характерни особености – теоретични, 
свързани с параметрите на природната и синантропна огнищност на 
проблема, с модел висцерална лайшманиоза и практически – разработени 
методи за диагностика, лечение и профилактика на заболяването. По 
същество, това е оригинално и разширено изследване за страната 
проведено за първи път у нас. 

2. На базата на регистрираната заболяемост от висцерална лайшманиоза е 
определена регионалната огнищност в 13 области от Южна и Северна 
България, което определя географския ареал на фактическата природна 
огнищност. Това е показател за оценка на риска за населението в 
засегнатите региони и потенциален риск за “свободните” региони. Поради 
неконтролируемата миграция на заразени носители – различни гръбначни 
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животни от сем. Canidae, в бъдеще ареала на висцералната лайшманиоза 
ще обхване и нови територии.   

3. Проучени са основните резервоарни носители на причинителя L. infantum 
– лисици, чакали, кучета за територията на България, с което показва 
повсеместно разпространение. Показателите за численост и плътност на 
популациите са показатели за стабилност на огнищността – настояща и 
вероятно увеличение в бъдеще. Това обективизиране  на природните и 
синантропни резервоари на паразита е епизоотологичен показател за 
биологичната зависимост на огнището от видовия състав на гръбначните 
паразитоносители. Такова широко изследване на основните резервоарни 
носители е първо по рода си у нас и служи като основа за определяне 
риска и прогнозата за заболяемостта – регионална и национална. 

4. Сравнителните показатели на заболяемостта от висцерална лайшманиоза 
и видът на основните резервоарни носители на паразита, определят 
лисичата популация като водеща в ендемичните региони и значително по-
рядко тази на чакалите. 

5. Анализът на видовото разнообразие на специфичните преносители – 
флеботомните популации и тяхната антропофилност и зоофилност има 
практическа стойност за определяне основните преносители в 
ендемичните региони. За основен водещ вектор (регистриран в активните 
огнища) е определен P. papatasi, разпространението на който е пряко 
зависимо от ландшафтната характеристика на ендемичния регион. 

6. Факторната зависимост на огнищността от висцерална лайшманиоза по 
показатели – заболяемост, природни и синантропни резервоари и векторен 
капацитет, дават основание на докторанта да класифицира огнищността на 
три типа – постоянно активна, периодично активна и латентна. Оценявам, 
че тази научнообоснована класификация е показател за интелектуалните 
възможности на докторанта д-р Румен Ненков Харизанов да обощава и 
анализира научни данни и прави категоризация на основни тенденции в 
проучвания проблем. 

7. Изолирането, адаптирането (като растеж на среда NNN) и проучването с 
PCR техника на местен щам на L. infantum е оригинално научно 
постижение за България (реализирано за първи път). Оценявам този 
резултат като много добра методична готовност на докторанта и основа за 
разширяване проучването на щама в различни аспекти – генетични, 
имунологични, биохимични, електронно-микроскопски и др. Това има и 
практическа стойност в клинико-диагностичен и терапевтичен аспект. 

8. Разработеният и предложен клинико-диагностичен алгоритъм е 
обобщение на личен дългогодишен опит на докторанта д-р Румен Ненков 
Харизанов в Националният консултативен кабинет по паразитни и 
тропически болести в НЦЗПБ и проучен световен опит в тази насока. 
Последователността на мерките насочващи към точната диагноза са 
предназначени за практическото здравеопазване, за подобряване на 
професионалното поведение в диагностичния процес. 

 Оценявам,  че изводите (10) и приносите (6) посочени в дисертацията, 
съответстват на изпълнението на поставените задачи и крайна цел. По същество 
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те отразяват  реалните резултати от проучването и са ясно и разбираемо 
формулирани, което дава възможност за оценка на проблема и възможностите на 
докторанта. 

Дисертацията е лично дело на докторанта, като в хода на диагностично 
уточняване, при консултация на част от случаите са използвани лабораторни 
резултати (ПКК) от клинични лаборатории в страната. Материал за 
морфопаразитологични изследвания и културална диагностика – костен мозък е 
вземан от специалисти – хематолози. Епидемиологичното проучване на случаите 
е провеждано самостоятелно и съвместно с други специалисти – паразитолози. 
VІ. Някои критични бележки и препоръки: 

1. Литературният обзор (според Правилника за приложение на ЗРАСРБ 
такъв не се изисква) е значителен по обем, но като фактология и анализ 
добре балансиран. 

2. Възрастовите показатели за заболяемостта се нуждаят от по-разширен 
анализ и обяснение на някои факти – преобладаване на случаите в 
градовете пред селските жители, при които контакта с природната среда 
(т.е. с огнищноста) е по-чест и реален.  

3. Считам, че по-убедително трябваше да се представи сравнителния анализ 
за висцералната лайшманиоза в съседните на България страни 
(метафорично “Балкански синдром” на висцерална лайшманиоза). 

4. Представянето на синантропната огнищност само на базата на “скитащите 
кучета” дава частична представа за този вид резервоари и се нуждае от по-
разширено проучване в бъдеще. 

Тези забележки не засягат по същество получените резултати, а ги отдавам на 
възможността за пропуски при всяка по-обемна, разнопосочна по задачи и 
продължителност научна разработка. 
VІІ. Кратки данни за развитието на докторанта. 
Д-р Румен Ненков Харизанов е завършил медицина в МУ – София (тогава 
МА) през 1989г. и е работил последователно като участъков терапевт в с. 
Мирково (1989-1991 г.) и лекар ординатор (доверен лекар) 1991-1996 г. В 
Отдел “Паразитология и тропическа медицина” към НЦЗПБ е от 1996 г., 
отначало като лекар ординатор (1996-1998 г.), след конкурс (1999 г.) е избран 
за научен сътрудник ІІІ ст., престепенуван във ІІ и І степен, а понастоящем – 
главен асистент. Завежда Национален консултативен кабинет по паразитни и 
тропически болести в НЦЗПБ. Научното му направление е в областта на 
клиниката, диагностиката и лечението на паразитните болести – местни и 
тропически. 
Заключение: 

Като тема  за природната огнищност, дисертационният труд е актуален за 
България и с подчертана здравна значимост. Темата е разработена с 
използване в изследванията на рутинни и съвременни методи. Проучването 
се базира на значително количество и вид материали от различни категории 
лица, резервоарни носители (представители на сем. Canidae) и специфични 
вектори (различни по вид флеботоми). Научните резултати са много добре 
структурирани и документирани (с фигури и таблици) и са база за правене на 
достоверни изводи, и формулиране на различни приноси. Статистическата 
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