
СТАНОВИЩЕ 
 

от чл. кор. д-р Олга Тодорова Полякова - Кръстева, дбн 
за дисертационния труд за образователна и научна степен “Доктор” 

на тема: “Природно-огнищни, епидемиологични, клинико-диагностични и 
терапевтични аспекти на висцералната лайшманиоза, в България”  

на главен асистент д-р Румен Ненков Харизанов 
 

 Дисертационният труд на д-р Румен Харизанов третира актуалния въпрос 
за по-пълно проучване на зооантропонозата – висцерална лайшманиоза. 
Интересът е продиктуван  от значителното повишение на заболяемостта от 
висцерална лайшманиоза, особено през последните две десетилетия. 
 Целта на проучването е ясно и точно формулирана. Определените 7 задачи 
са адекватно подбрани и осигуряват изпълнението на поставената цел за 
установяване на природната и синантропна огнищност на висцералната 
лайшманиоза в България и факторите, които я определят. Така авторът достига 
до решаване на въпросите свързани с географското разпространение, клинико-
епидемиологичната характеристика, резервоарните източници и пр. 
 Проучването е провеждано системно и обхваща един продължителен 
период от над 20 години. Обхванати са 120 случая, от които 116 са автохтонни и 
само 4 са внесени. Този богат материал е проучен пълно. Успоредно с това е 
установено разпространението и плътността на животинските резервоари за 
период от 5 години. 
 В хода на проучването са прилагани съвременни микроскопски, 
културални и имунологични техники. Авторът успява да изолира ДНК от костен 
мозък и от промастиготи, култивирани на хранителна среда чрез PCR техника. 
Разпозната е секвенцията на ядрената ДНК.  Наред с това са провеждани богат 
набор от клинични, терапевтични и информационни изследвания. Направена е 
убедителна статистическа разработка на данните. 
 Към раздел “Резултати”: 

• Един значим успех е картографирането на всички области в страната, в 
които са регистрирани случаи на заболявания от висцерална лайшманиоза 
за целия период на наблюдение. Ще отбележа също така, установяването 
на видовия състав, числеността и плътността на резервоарните източници 
на висцералната лайшманиоза и факторите определящи природните и 
синантропни огнища. 

• Съществен резултат представлява анализът на видовото разнообразие и 
разпространението на флеботомите, което е придружено с изготвяне на 
показна географска карта по области. 

• Ясно и пълно е показано и ландшафтното райониране на огнищата. 
• д-р Харизанов е успял за първи път в страната да изолира местен щам на 

паразита от костен мозък на болен от висцерална лайшманиоза. 
• Базирайки се на световният и собствен опит, както и в резултат на 

проведените проучвания, авторът е изготвил алгоритъм за диагностика, 
лечение и профилактика на висцералната лайшманиоза. 

 1




