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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 № 255 от 01. 07. 2016 на Директора на НЦЗПБ – София.  

Относно: дисертационния труд на д-р МАРИН ТОДОРОВ МУХТАРОВ, специалист- 

гастроентеролог в МБАЛ “Кърджали”ООД – гр. Кърджали на тема: ” Проучвания 

върху кистната ехинококоза в югоизточния родопски регион на България 

(областите Кърджали, Смолян и Хасково)“ с научен ръководител доц. д-р Искра 

Георгиева Райнова, представен за публична защита пред Научното жури за 

присъждане на ОНС ”Доктор” в област на висшето образование: 4.”Природни науки, 

математика и информатика”, направление 4.3. „Биологически науки”, по научната 

специалност  “Паразитология и хелминтология” .   

Не съм открила пропуски в приложената от д-р М.Мухтаров документация. 

Декларирам, че нямам общи научни трудове с дисертанта. 

1. Кратки данни от професионалната биография на докторанта 
Д-р Марин Мухтаров е роден на 17.11.1966 г. в гр. Кърджали. Завършва 

магистратура по медицина през 1992 г. във ВМИ - Ст. Загора с отличен (6.00). Той 

има общ трудов стаж като лекар -23 години и 11 месеца. Професионалният си 

маршрут започва като участъков терапевт в г. Кърджали, след това 14 години 

работи в отделението по гастроентерология на МБАЛ ”Д-р Ат. Дафовски” – гр. 

Кърджали, а от 2008 г. и понастоящем е гастроентеролог в МБАЛ-ООД 

“Кърджали”. Същият има две специалности, по Вътрешни болести от 1997 г. и по 

Гастроентерлогия от 2002 г. както и специализации по абдоминална ехография 

(1994) и по горна ендоскопия (1995) в ИСУЛ-София. Двукратно е специализирал  

в Холандия – курс по гастроентерология (2001) и курс по ендоскопска 

диагностика (2004), а през 2015 г. придобива и втора магистратура по 

обществено здраве и здравен мениджмънт. Поради склоност към научни 

дирения той се явява на конкурс за докторант и успешно завършва предсрочно 

своята задочна докторантура (от 01.11.2013 - 30.06.2016) в ОПТМ при НЦЗПБ г. 

по проблемите на кистната ехинококоза. Притежава сертификат за компюторна 

грамотност, има завършен курс по Биостатистика и компютърни методи (2014). 

Владее много добре английски и руски езици (писмено и говоримо). Много е 

амбициозен, организиран, комуникативен, системно следи новостите в 

медицината и взема участия в различни научни форуми у нас и в чужбина. 

Активно участва в обществения живот като член на БЛС (зам. председател 

(1999-2005 г.) и председател (2005-2008) на РК на БЛС в Кърджали, а от 2011 до  

2015 г. е и независим общински съветник в родния си град. Членува в редица 
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научни дружества: Бълг. д-во по гастроентерология с гастроинтестинална 

ендоскопия и абдоминална ехография; в Бълг. Асоциация по ултразвукова 

медицина; в Европейската федерация по ултразвукова медицина и биология 

(EFSUMB), а от 2015 г. е  и редовен член на СУБ. 

2.По актуалността и значимостта на темата 

Кистната ехинококоза е една от най-тежко протичащите цестоидози сред 

хората. За Р. България тя е била и продължава да бъде сериозен проблем за 

общественото ни здраве въпреки големия брой научни разработки свързани с 

нея. Тя е хронично, екологично и често пренебрегвано заболяване, защото 

проблемът за нейното ограничаване е преди всичко ветеринарен, а не 

медицински. Абсолютна илюзия и неразбиране на проблема „ ехинококоза” са 

опитите да се внушава, че тя може да бъде победена само от хуманните лекари 

чрез здравно-промотивна дейност и лечение на заболелите лица! В потвър-

ждение на това са и резултатите от едностранчиво изпълнената (само по 

медицинската част) Нац. Програма за контрол и надзор на ехинококозата сред 

хората и животните у нас през 2004-2008 г. Поради неизпълнение на 

предвидените ветеринарни мероприятия в тази програма, след временно 

снижаване, заболяемостта сред хората отново показва възходяща тенденция. 

Недопустимо е през 21 век в Р. България да умират хора по причина” Кистна 

ехинококоза” - само за периода 2004-2013 г. са починали 97 лица по данни на 

НСИ. За прекъсването на ехинококовата трансмисия са необходими ветеринарни 

мероприятия включващи редовно обезпаразитяване на кучетата, ваксиниране 

на агнетата, клането на старите овце и осигуряването на ефективен 

ветеринарно-сантарен контпрол при клането на животни в личното стопанство. 

Имайки предвид гореизложеното, темата на дисертационния труд е 

изключително актуална и значима. Избрана е сполучливо, като се има в 

предвид, че официално регистрираната заболяемост от КЕ в югоизточния 

родопски регион е значително по-висока от тази за страната, че област 

Кърджали не е била включена за участие в Нац. програма за контрол на 

ехинококозата при хората и животните през 2004-2008 г. поради което 

епидемиологичните данни за нея са непълни; зачестилите летални случаи след 

внезапна руптура на ехинококова киста през 2013 г. при дете на 5 г. от Хасковска 

област и през 2014 г. при мъж от Кърджалийска област. За трите области от 

югоизточния родопски регион (Кърджали, Смолян и Хасково) е характерно 

животновъдството (овцевъдството) и растениевъдството (тютюно и 
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зеленчукопроизводство) както и благоприятни климатогеографски условия за 

осъществяването на ехинококовата трансмисия чрез цикъла куче-овца-куче. 

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), 

резултати, обсъждане на резултатите, изводи, приноси книгопис, приложения,  

списък на публикациите свързани с дисертацията. Написан е на литературно 

издържан български език - 200 страници и е богато илюстриран чрез 70 таблици 

и 39 фигури (цветни), от които 6 картограми. По-големия обем на настоящия 

труд според мен се обяснява с факта, че на практика той включва в 

съдържанието си три големи проблема от КЕ, които сами по-себе си биха могли 

да бъдат самостоятелни теми на 3 дисертации. 

Авторефератът е в обем 64 стр., онагледен с 32 таблици, 17 фигури и 

резюме на български и английски език. Той по същество отразява съдържанието 

на дисертационния труд. 

4. Литературна осведоменост 

В дисертационния труд на д-р Мухтаров са реферирани общо 255 

авторски заглавя в т.ч. на латиница 150 и 105 на кирилица, както на български, 

така и на водещи автори от чужбина. Над 66% от реферираните публикации са 

отпечатани през последните 20 години и над 47% само през последното 

десетилетие. Докторантът е много добре запознат с постиженията на световната 

наука и практика по многообразните проблеми на кистната ехинококоза както и 

с постиженията на медицинската паразитология. Той съвсем правилно и научно 

обосновано оценява състоянието на проблема”Кистна ехинококоза” във връзка 

с нейните епидемиологични особености, скритата заболяемост - ехографска 

моментна болестност и нанесените икономическите загуби (медицински и 

немедицински) от тази хелминтозооноза 

5. Научна хипотеза, цел и задачи на дисертацията 

Основната цел и задачи на дисертацията са ясно и разбираемо  

формулирани, научно обосновани и изпълними. За реализирането на целта 

дисертанта си е поставил за изпълнение 5 задачи. Считам, че като съдържание 

целта и задачите показват добре обоснован подход за реализацията им. 

6. Проучени пациенти, използвани методи и материали за изследване 
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В проучването за периода 2004-2013 г. са включени общо 1911 лица, 

които са разпределени в следните три групи: а) пациенти - 477 с потвърдена 

кистна ехинококоза; б) здрави лица – 1051 за популационния ехографски 

скрининг и в) контролна група от 383 здрави лица за аналитичното 

епидемиологично проучване, които не са участвали в ехографския скрининг. 

Изследвани са следните материали: Кръв (венозна и капилярна) от 450 

пациенти с КЕ; кръвни серуми от 119 лица; ехинококови кисти от 28 пациенти; 

фекални проби от 395 домашни кучета произхождащи от 38 населени места и 

почвени проби -301 от 81 населени места, взети от детски площадки, около 

контейнери за смет, от овчарници и зеленчукови градини. 

При проучването е използван богат асортимент от методи (традиционни и 

нови) включващи: паразитологични (морфодиагностични – микроскопски); 

санитарно-паразитологични; серологични с помощта на РПХА и ELISA; 

Молекулярно биологичен (конвенционална PCR) и филогенетичен; Образни 

(абдоминално УЗИ); рентгенологични (Rö-графия; КТ и МРИ); Клинико-

лабораторни, клинични (анамнеза, физикален статус); Епидемиологични 

(ретроспективно описателно проучване с оценка на епидемичния процес чрез 

показателите интензивност, дисперстност и огнищност), както и аналитично 

епидемиологично проучване „случай-контрола” за оценка шанса за възникване 

на заболяването; Социологични (наблюдение, интервю и анкетно проучване); 

Документален метод и събиране на информация от различни институции на 

базата на ЗДОИ като НЗОК, РЗИ, БАБХ, НСИ, НОИ, ЛЗ и др. Статистическата 

обработка на данните е извършена, чрез описателни и аналитични метод като са 

използвани и съответните графични изображения. Спазени са всички изисквания 

на Етичната комисия и е взето предварително информационно съгласие от 

пацие 

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 98 страници. В отлично оформен табличен вид и фигури са дадени сведения 

за резултатите от разпространението, динамиката на заболяемостта, болестност-

та, смъртността и леталитета от кистна ехинококоза сред населението на 

югоизточния родопски регион (обл. Кърджали, Смолян и Хасково) през 2004-

2013 г. Сравнени са данните за заболяемостта от КЕ в региона с данните от 

собствените проучвания, които показват по-висока заболяемост от официално 

регистрираната в РЗИ. Тези резултати сочат наличието на пропуски в 
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действащата информационна система. в страната ни поради неспазване на 

Наредба №21 на МЗ/2005 за съобщаване и регистриране на заразните болести. 

Данните за изследвания контингент са анализирани по тяхната демографска 

структура (пол, възраст, възрастови групи, местоживеене – област, град, село, 

надморска височина, по трудова заетост и професионален признак, ниво на 

завършено образование, по клинични симптоми и органа локализация на 

ехинкоковите кисти, ехографска характеристика на кистите, лабораторни 

параметри при пациенти с КЕ, приложено лечение и изхода от заболяването). 

Епидемиологичният спектър на проблема КЕ, показва, че в региона са 

установени 477 случая на КЕ, от които с първична 379 (79,45%) и с вторична 

(рецидивна) КЕ – 98(20,55%). Средната за периода заболяемост 7,07%ооо (379) 

случая е по-висока 1,41 пъти от данните за страната 4,98%ооо. Правят 

впечатление пиковете в заболяемостта от първична КЕ през годините (2004, 

2009, 2010, и 2013) – от 8,73%ооо до 7,71%оо.  

По причина КЕ в региона са починали 20 лица, от които 4-ри деца през 

2004-.2013 г. при средна смъртност (0,37%ооо) и леталитет 4,19%. Установената 

от дисертанта средна смъртност надвишава 2,81 пъти същата за страната и е 

почти равна на смъртността от Вирусен хепатит при 0%ооо смъртност от ХИВ. 

Териториалното разпределение на случаите с КЕ в региона показа, че тя е 

установена в 182 (19,24%) населени места (от общо 94), има неравномерно 

разпрострнение с преобладаване на спорадичната форма (86,81%). С най-висока 

заболяемост са жителите на община Крумовград, обл. Кърджали, следвана от 

Ивайловград (19,59%ооо), обл. Хасково и с. Борино (13,21%), обл. Смолян. 

Положително оценявам и извършената от дисертанта много добра и 

задълбочена разработка с анализ на взаимоотношенията на епидемичния с 

епизоотологичния процеси, както и оценката за характера на епидемичния 

процес чрез изчисляване на показателите интензивност, дисперсност и 

огнищност. Силно впечатление прави организирания за първи път в страната по 

този начин и реализирания от д-р Мухтаров УЗ популационен скрининг съчетан с 

някои серологични изследвания при който се установява 0.6% моментна 

ехографска болестност от КЕ. Негова лична заслуга е и извършения за първи път 

анализ с оценка на откритите ехинококови кисти, тяхното лечение съобразно 

ултразвуковата класификация на неформалната работна група при СЗО (2003) и 

експертния консенсус за КЕ (2010). 

Резултатите от извършените копроовоскопски изследвания на кучета и 

санитарно-паразитологични такива на околната среда в ендемичните за КЕ 
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селища доказват наличието на зоопаразитни елементи (яйца на Taenia spp) и 

корелационна връзка между броя на кучетата и заболяванията сред хората от КЕ 

– коефицет на Спирман (Р<0,0001) съществуването на активна трансмисия на 

ехинококовата инвазия в югоизточния родопски регион. Проведеното 

социологично проучване чрез анкетния метод установява, незадоволително 

ниво на здравните знания по отношение на КЕ сред роднините на пациентите с 

КЕ, ловци и ученици. Експонирането на рисковия фактор “отглеждане на 

плодове и зеленчуци за лична консумация” e с най-висока оценка на риска, от 

която е направена извадката (OR=2,22, 95% CI, 1,60-3,08), както и консумирането 

на неизмити плодове и зеленчуци (OR=1,79, 95% CI, 1,34-2,38).  Изключително 

интересни са изчислените и анализирани от дисертанта икономически загуби, 

които е нанесла КЕ в югоизточния родопски регион. Общите икономически 

загуби средногодишно за един пациент с КЕ през периода 2009-2013 г. за 

региона възлизат на 2089,51 лв и са два пъти по-високи от тези за България 

(1048,58 лв.). Загубите за страната от КЕ сред хората възлизат на 11041 531,60 лв, 

които значително надвишават предвидената сума (8 410 500 лв) от МС за Нац. 

програма за контрол и надзор на ехинококозата сред хората и животните в 

България през 2004-2008 г.  

Обсъждането на резултатите (Раздел-V. в обем 18 стр.) е ясно, 

аналитично и обобщаващо получените резултати, като дава пълна представа за 

извършената изследователска работа и съответства на поставените задачи и 

крайна цел. Накрая дисертантът посочва следните социално-икономически и 

екологични фактори свързани с разпространението на КЕ в региона: а) 

Наличието на голям брой животни, отглеждани свободно и във ферми тип 

”заден двор”; б) Клане на домашни животни за прехрана и по религиозни 

причини  без ветеринарно-медицински преглед; в) Неправилното отглеждане на 

кучетата, независимо от тяхното предназначение (овчарски, ловни, домашни и 

др.); г) Ниското ниво на образование и здравни знания; д) Недостатъчен или 

липсващ достъп до медицинска помощ. Освен заключение от 1 стр., 

дисертацията има и изводи подробно написани на 2 стр. и формулирани в 10 

пункта. 

Напълно одобрявам предложените от дисертанта 6 приноси, от тях като 

оригинални за нашата страна бих посочила четири както следват: 

● Извършеният и организиран за първи път по този начин в страната 

ехографски популационен скрининг за ранно и активно откриване на кистната 
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ехинококоза с характеристика на кистите според УЗ класификация на 

неформалната група по ехинококозата при СЗО. 

● Определените за първи път в България и региона, икономически 

загуби (медицински, директни и индиректни немедицински разходи) причинени 

от кистната ехинококоза сред хората след въвеждането на здравно-

осигурителната система. 

● Направения за първи път анализ на реализирания терапевтичен 

подход при неусложнена чернодробна кистна ехинококоза, съгласно експертния 

консенсус на WHO-IWGE от 2011 

● Осъщественото за първи път у нас при кистната ехинококоза 

аналитично епидемиологично проучване “случай контрола” за установяване на 

рисковите фактори, обуславящи разпространението на паразитозата. 

С научно-приложен характера приносите са два: а) Направената 

съвременна клинико-епидемиологична характеристика на кистната ехинококоза 

сред населението в югоизточния родопски регион на България през периода 

2004-2013 г., с извършената оценка на някои аспекти от взаимодействието 

между епидемичния и епизоотичния процеси и контаминацията на околната 

среда със зоопаразитни елементи. б) Доказаните пропуски в националните 

информационни системи - несъвпадение на данните за официално 

регистрираната заболяемост сред хората от кистна ехинококоза в РЗИ с тази 

изчислена въз основа на различни източници, получена по реда на ЗДОИ, както 

и неспазването на двустепенната регистрация на кучетата, съгласно ЗВМД от 

общинските администрации и системата ВетИс на БАБХ. Извършеното 

генотипиране от НРЛ при НЦЗПБ на местни изолати от E. granulosus и анкетното 

проучване на здравните знания сред членове на семейства с КЕ, ловци и 

ученици от обл. Кърджали имат потвърдителен характер. 

Книгописа е правилно написан. Всички включени в него 255 авторски 

заглавия са съответно отразени в литературния обзор и подходящо цитирани  

при обсъждането на резултатите. 

Дисертационния труд в 90% е лично дело на дисертанта, видно от 

приложената от него декларация. Научните резултати са убедително 

документирани и добре аргументирани. 

Във връзка с дисертацията си д-р Мухтаров е публикувал 3 работи (от 

които 2 в нашата страна и 1 в чуждeстранно списание с IF - 2.699), на които той е 
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nbpBli1 aBTOp. CbW,li1flT e npeACTaBli11l li1 3 pe310MeTa OT Y4aCTli1fl C AOKllaAli1 :li1 nOCTepli1 

B HaY4Hli1 q,OpyMli1 no TeMaTa KbAeTo naK e nbpBli1 aBTop, OT KOli1'TO li13HeCeHli1 B 

4y>K6li1Ha 2 (pYMbHli1fl-l, Ha 26-Tli1fl Me>KA. KOHrpec no eXli1HOKOK03aTa npe3 M.X.2015 

r. - OTIlli14eH C nbpBa HarpaAa B nocTepHa CeCli1fl li1 B rbpLJ,li1fl -1). 

8. KPHTH~HH 6e/1e>KKH H npenOp'bKH no AMcepTau.HoHHHR TPYA: 

8.1. MeTOAli1Te ca Han\l1CaH\I1 B rollflM 06eM - Ha 11 CTpaHli1LJ,li1. Te 6li1xa MOrllli1 

Aa 6bAaT npeACTaBeHli1 B no 'KpaTbK li1 CTerHaT Bli1'A oc06eHo Te3li1, KOli1TO ce OTHaCflT 

KbM nOAT. 2.7. AOKyMeHTalleH MeTOA. Cb6li1paHe Ha\l1Hq,opMaLJ,li1fl. AonycHaT e 

li131lli1WeH Ay6lla>K Ha AyMaTa "AaHHli1," B nOAT. 2.8; 2.9 lt1 2.10. 

8.2. He e oT6ellfl3aHo, BbB BbBeAeH:li1eTO Ha CTp. 8, eAli1H CbL.JJ.eCTBeH MOMeHT, 

4e HaLJ,. nporpaMa 3a HaA30p li1 KOHTpOIl Ha KE no xopaTa li1 >Kli1BOTHli1Te B 5bllrapli1fl 

npe3 2004-2008 e li13nbllHeHa 4aCTli14HO - (6e3 BeTep\l1HapH\I1Te MepOnpli1flTli1fl). 

8.3. OTcbcTBaT p,aHH\I1 B A\I1CepliaLJ,\I10IHHli1fl TPYA 3a Bb3MO>KHli1 np\l1pOAHli1 

OrH\I1L.JJ.a Ha KE, KaKTO li1 npeLJ,eHKa 3a MepKli1Te, KOIli1TO ca npOBeAeHli1 B IOroli13T04Hli1fl 

pOAOnCKli1 pemoH cpeL.JJ.Y KE OT cTpaHa H:a 061laCTH\I1Te Me>KAYBeAoMCTBeHli1 KOMli1Cli1li1 

3a 60p6a CbC 300H03li1Te. 

8.4. nli1nCBaT npenOpbKli1 KbM CbOTBeTHli1Te OTrOBOpHli1 \I1HCTli1TyLJ,li1li1 BbB Bpb3Ka 

C YCTaHOBeHli1Te pe3YIlTaTli1 li1 li13BOAli1 OT HacTOflL.JJ.li1fl Ali1CepTaLJ,li10HeH TPYA. 

8.5. npenopb4BaM Ha aAMli1Hli1CTpaTli1BHOTO PbKOBOACTBO Ha HLJ.3n5 Aa OKa>Ke 

cbAe~CTBli1e Ha Ali1CepTaHTa 3a $OpMyllli1paHeTO li1 \I13npaL.JJ.aHeTO Ha KOHKpeTHli1 

npenOpbKli1 KbM OTrOBOpHIi1Te Ii1HCTIi1TyLJ,Ii1li1 (MC, M3, M3r li1 5A5X) 3a cBoeBpeMeHoTo 

pewaBaHe Ha np06lleMli1Te C Kli1CTHaTa eXIi1HOKOK03a Ha HaLJ,li10HaIlHO li1 perli10HallHO 

Hli1BO. 

3aK/1to~eHHe. OLJ,eHflBaM nOIlO>Kli1TeIlHO Hay4HaTa pa3pa60TKa li1 nOIlY4eHli1Te 

pe3yllTaTli1, KaTO oTrOBapflL.JJ.li1 Ha 3PAC 3a 06pa30BaTellHaTa li1 Hay4Ha CTeneH 

"AOKTOp". Ha OCHOBaHli1e 411.32 OT npaBli1IlHli1Ka 3a npli11l0>KeHli1e Ha 3PAC li1 OT 

rOpeli131l0>KeHOTO AaBaM nOIlO>Kli1TeIlHa OLJ,eHKa 3a Ali1CepTau,li10HHli1fl TPYA li1 y6eAeHo 

npenopb4BaM Ha 41leHOBeTe Ha Hay4HoTo >Kypli1, 3acllY>KeHO Aa npli1CbAflT 

06pa30BaTellHaTa Hay4Ha cTeneH" AOKTOP" Ha A-P MaplflH TOAOPOB MyxTapoB. 

04.08.2016 r. Vl3rOTBVlIlA: 

Aou.. A-P BHollHHa reHoBa 60eBa - 6aHrb030Ba, AM 
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