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Р Е Ц Е Н З И Я 
 

от доцент д-р Виолина Генова Боева – Бангьозова, дм – член на Научното 
жури, определена със Заповед № 226 от 29. 05. 2012 на Директора на НЦЗПБ – 
София. 

 
Относно: дисертационния труд на д-р Румен Ненков Харизанов – гл. 

асистент в Отдел “Паразитология и тропическа медицина” към НЦЗПБ – МЗ, 
София на тема: “Природно-огнищни, епидемиологични, клинико-
диагностични и терапевтични аспекти на висцералната лайшманиоза, в 
България”, представен за публична защита пред Научното жури за присъждане 
на ОНС ”Доктор” по професонално направление 7.1 Медицина, научна 
специалност  „ Паразитология и хелминтология” (01.06.19) 

 
Не съм открила пропуски в приложената от д-р Р. Харизанов 

документация. Декларирам, че нямам общи научни трудове с докторанта. 
1. Кратки данни от професионалната биография  на  докторанта. 
Д-р Румен Харизанов е родена на 13.07.1963 г. в гр. Кюстендил. Завършва 

медицина в МУ- София през 1989 г. с отличен (5.50). Той има общ трудов стаж 24 
години, от тях като лекар - 22 години. Професионалният си маршрут започва като 
участъков терапевт в с. Мирково, Община Средногорие – 2 год., след това доверен 
лекар на НЦЗПБ, София – 6 год. и след конкурс (1999 г.) - 14 год. като н.с. по 
паразитология в ОПТМ при НЦЗПБ, а понастоящем гл. ас. в същия отдел- Зав. 
Лаборатория „Амбулаторно-консултативна помощ”. Зачислен е като докторант на 
самостоятелна подготовка. Притежава специалност по мед. паразитология от 2000 г. и 
сертификати за компюторна грамотност, за завършен основен курс по трудова 
медицина (2001 г). и курс по “Биостатистика и компютърни методи за обработка на 
данни от медико- биологични проучвания” (2003 г.). Владее добре английски и руски 
езици (писмено и говоримо).  

Член е на Българското паразитологично дружество като председател на 
Контролната комисия и на НУС (от 2011 г.) при НЦЗПБ.   

2. По актуалността и значимостта на темата 
Темата на дисертационния труд е изключително актуална и значима. 

Избрана е сполучливо особенно на фона на глобалното затопляне на планетата и 
настъпилите климатични промени, на непрекъснато разширяващите се междуна-
родни връзки и туризъм и безконтролното увеличаване броя на бездомните 
кучета. Неслучайно в програмата по тропически болести (TDR) на СЗО е 
включена и лайшманиозата. Значимостта на зоонозите се потвърждава и от изда-
дената Директива 2003/99 на европейския парламент и на Европейския съюз с 
която ясно се регламентират мониторинга на зоонозите и заразните агенти, 
които ги причиняват.  

Интересът към висцералната лайшманиоза личи и от значителния брой  
публикувани проучвания у нас през 20-ия век (особено след 20-те до 58-те 
години). След 1958 г. близо 30 години, липсват публикации. и досега няма 
защитена дисертация от хуманен лекар по проблемите на “Висцерална 
лайшманиоза”. Изключение в това отношение прави защитената през 2009 г. 
голяма докторска дисертация от Ил. Цачев „Екзоотични зоонози по кучетата в 
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България”, включваща и висцералната лайшманиоза, но във ветеринарно-
медицински аспект.  

По данни на Филипов. Г. и сътр. (2003) от 1988 г. лайшманиозата се 
завръща отново унас – регистрирани са 67 клинично болни за периода 1988 до 
2002 г. Тази тенденция продължава и до днес – ежегодно се регистрират 
заболявания сред хората и заболяемостта е неравномерна, като брой случаи, но 
от фактически ендемични за заболяването региони Сериозен проблем е 
осигуряването на медикаментозни средства поради липсата на регистрирани в 
страната лечебни препарати, което при определени обстоятелства може да 
доведе до фатални последици (Курдова.Р. и кол., 2007 - 2008, 2009 и 2010).  

Досега в България поради недостиг на финансови средства за научни 
дирения не са извършвани проучвания в ендемичните за висцерална 
лайшманиоза региони в следните направления:• установяване на природните 
огнища; • не е определен видовия състав на специфичните преносители 
(флеботомите) и интензивността на трансмисията;• не са установени възможните 
резервоарни източници;• не е направена клинико-епидемиологична нозогео-
графска характеристика на засегнатия от паразитозата контингент; • не е 
изолиран местен щам от хора; • не е проучен имунния статус на хората; • не е 
направена типизация на огнищата и не е определен епидемиологичния риск при 
автохтонни и вносни случаи и др.   

Действително висцералната лайшманиоза у нас е типичен пример за 
опортюнистична и реемергентна паразитозооноза, която се нуждае от 
комплексни, широкомащабни и задълбочени научни проучвания. 

3. По структурата на дисертацията 
Дисертационният труд е структуриран правилно, съгласно Правилника за 

приложение на ЗРАС при НЦЗПБ – София и включва въведение, литературен 
обзор, цел и задачи, собствени проучвания (в т.ч. материали и методи), 
резулатти, анализ и обсъждане на резултатите, изводи, приноси, литература и 
списък на публикациите свързани с дисертацията. Написан е на 164 страници и е 
много добре илюстриран с 14 таблици, 54 фигури (от които 47 цветни) и 2 
приложения.  

4. Литературната осведоменост 
В дисертационния труд на д-р Харизанов са реферирани общо 152 

авторски заглавия в т.ч. на латиница 87 и на кирилица 65, както на български, 
така и на водещи автори от чужбина. Над 76% от реферираните публикации са 
отпечатани през последните 20 години, и над 31% само през последното 
десетилетие. Дисертантът е добре запознат с постиженията на световната 
паразитологична наука и практика. Той съвсем правилно и научно обосновано 
оценява състоянието на проблема „висцерална лайшманиоза с нейната природна 
огнищност”. Тези негови виждания са конкретизирани и правилно формулирани 
като цел и задачи в дисертационната му тема. 

5. Научна хипотеза, цел и задачи на дисертацията. 
Основната цел и задачи на дисертацията са ясно и разбираемо 

формулирани, научно обосновани и изпълними. За реализиране на целта 
дисертанта си е поставил за изпълнения 7 задачи. Считам, че като съдържание 
целта и задачите показват добре обоснован подход за реализацията им. 
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6. Проучени болни, използани методи и материали за изследване 
Изследвани са 120 лица регистрирани с висцерална лайшманиоза през 

периода 1988 - 2011 г., от които 113 авхтотонни първични, 3 с рецидив на 
болестта и 4 случая на внос. Освен това са проучени и основните клинични 
симптоми на ВЛ при 59 (50,86%) от заболелите от общо 116 местни случая. При 
проучването са използвани богат асортимент методи (традиционни и нови) 
включващи паразитологични, клинико-лабораторни, имунологични, биомоле-
кулярни, клинични, терапевтични, информационни и статистически. Спазени са 
всички изисквания на Етичната комисия и е взето предварително информирано- 
съгласие от пациентите. 

Извършена е паразитологична морфодигностика на микроскопски 
препарати от костномозъчен пунктат, оцветени по Гимза – Романовски при 58 
(98,30%) лица; културелна диагностика – посявка на костномозъчен пунктат 
върху хранителната среда NNN – на 27 болни; PCR на материал от костен мозък 
и кръв за ДНК идентификация на Leishmania spp.- при 15 лица. Серологично са  
изслдвани чрез РИФ и ELISA Ridascreen 46 (78%) болните. Чрез PCR е изолиран 
местен, човешки изолат на L. infantum - изпратен в Холандия за секвениране. 
При потвърждаването на етиологичната диагноза обикновено са използвани 1, 2, 
3 и повече методи с изключение на един при който диагнозата е потвърдена 
exjuvantibus след лечение с miltefosin, възоснова на клиничните данни, при 
отрицателна серология и отказа на болния от костномозъчна пункция. 

За етиологичното лечение на болните са приложени пет вида 
антилайшманийни препарати (Glucantime, Ambisome – липозомен амфотерацин 
Б, Pentamidine, Miltefosine и Allopurinol). Като средство на първи избор е 
използван Glucantime, който е показал висок лечебен ефект при 86,4% от 
пациентите. Само при 9 (15%) пациенти поради установена ниска терапевтична 
ефективност на глюкантима се е наложило използването на останалите 
горепосочени медикаменти (самостоятелно или в комбинация).  

Направено е проучване на огнищата, вида и разпространението на вектора 
(флеботомите), а така също и за разпространението и плътността на основните 
резервоарните гостоприемници (диви и домашни животни) на висцералната 
лайшманиоза по официалните данни на БЛРС за периода 2005-2009 г. 

7. Оценка на получените резултати и тяхната научна стойност. 
Получените научни резултати и тяхното обсъждане в светлината на 

известните в литературата данни са изложени в Раздел - ІV, т.3 от дисертацията 
на 89 страници. Много добре оформен табличен вид и фигури са дадени 
сведения за резултатите от разпространенето, динамиката на заболяемостта и 
смъртността от висцерална лайшманиоза сред населението в България, както в 
ретроспекция (1941-1952 г. по данни на Братанов), а така също и по настоящем 
за 24 годишен период (1988-2011 г.). Данните за изследвания контингент са 
анализирани по тяхната демографска структура (пол, възраст, местоживеене – 
област, град, село, надморска височина).Териториалното разпределение на 
случаите с ВЛ показва, че тя е установена в 13 (46, 42%) от областите на 
страната ни. Епидемиологичният спектър на проблема ВЛ, показва средна за 
периода заболяемост (0,06%ооо) или ежегодно се регистрират средно по 5 
случая на година. Правят впечатления пиковете в заболяемост през годините 
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(1989, 2002 и 2005) - до 0,17%ооо. Регистрирани са 17 смъртни случая или 
смъртност 0,01%ооо.  

Сезонната динамика на заболелите от ВЛ показва, по-високи стойности в 
индексите на сезонните колебания от м. Октомври до м. Януари, което по 
твърждава, че времето на заразяване с лайшманий е свързано с активността на 
флеботомите (от м. юни до м.октомври). Средният инкубационен период варира 
от няколко седмици до 6 месеца, което е напълно характерно за средиземномо-
рския тип на ВЛ. 

Положително оценявам и извършената от дисертанта много добра 
задълбочена разработка с анализ на природната и синантропра огнищност при 
паразитозите, респективно при ВЛ, а така също и на въпросите за ландшафтната 
зависимост на епидемичния процес при природноогнищните паразитози. 

Въз основа на извършеното клинико-епидемиологично проучване с 
нозогеографска характеристика на ВЛ, резервоарните носители на паразити и 
видовия състав на флеботомите в регионите с регистрирана заболяемост д-р 
Харизанов съвсем основателно прави опит да класификацира – типизира 
огнищата (природни и синантропни) в следните три групи: а) постоянно активни 
– регистриране на нови случаи ежегодно или в период от 1 до 3 години. Такива 
са огнищата в 4-ри области (Благоевград, Стара Загора, Пловдив и Ямбол); б) 
Периодично активни – регистриране на нови случаи в интервал от 3 до 5 години. 
Тук спадат 2 области (Хасково и Кърджалий); в) Латентно – регистрираната 
заболяемост от нови случаи в период повечеот 5 години (в останалите 7, от общо 
13 области с регистрирани заболявания от ВЛ).  

Обсъждането на резултатите  (Раздел – V в обем 14 стр.) е ясно, 
аналитично и обобщаващо получените резултати, като дава пълна представа за 
извършената изследователска работа и съответства на поставените задачи и 
крайна цел. Вместо заключение има изводите, които са ясно и добре 
формулирани в 10 пункта. 

Напълно одобрявам предложените от дисертанта 6 приноси, от тях като 
оригинални за нашата страна бих посочила три както следват: 

• Извършеното за първи път в България разширено проучване по различни 
показатели на природната и синантропна огнищност на автохтонната висцерална 
лайшманиоза и определянето на ендемичните региони. 

• Определената степен на природна онищност на висцералната 
лайшманиоза и класифицирането й в три типа – постоянно активна, периодично 
активна и латентна.   

• Изолирането за първи път на местен щам на причинителя от пациент с 
ВЛ и направените начални проучвания чрез PCR върху видовата му 
принадлежност. 

Останалите 3-ри приноси са с научно-практическа стойност: а) 
Извършеното комплексно проучване върху разпространението, заболяемостта, 
клиничното протичане и епидемиологичните характеристики на ВЛ в Българияа 
за 24 –годишен период (1988-2011).; б) Осъщественото комплексно проучване на 
данните за разпространението, числеността и плътността на популациите на 
дивите и синантропните резервоарни гостоприемници на причинителя и 
неговите специфични преносители – различни по вид флеботоми; в) 
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