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I. Актуалност и значимост на разработвания проблем 

Кистната ехинококоза е водеща при зооантропонозите в България като 

разпространение (повсеместно), като обхватност в населението (от деца до 2 год. и 

всички други възрастови групи), като тежест на протичане (хронично с чести 

усложнения – рецидиви до анафилактичен шок) и др. 

Независимо, че нормативно още през 1960 г. с Указ № 306 и РМС № 295 е 

регламентирана организираната борба с ехинококозата и до днес тя си остава 

неовладяна и със значителна здравна значимост за страната. В тази насока България е 

водеща по заболяемост в Европейския съюз. От регистрираните в ЕС през 2007 г. 834 

случая, 461 (55.27%) са у нас, а през 2008 г. те са 43.32%. Няма (в световен мащаб) 

ефективни лечебни средства, а радикалното лечение е само оперативно (не винаги 

успешно), което прави ехинококовата болест актуална за научно дирене в различни 

аспекти.  

Ехинококозата е хронично протичаща паразитоза (с десетки години) и в зависимост 

от органната локализация си оства „скрита” като клинична изява. Това състояние прави 

ранната диагностика особено актуална за своевременно лечебно поведение и 

предотвратяване на късни усложнения. В тази насока имунодиагностиката у нас 

прилага повече от 10 вида имунотестове, но в една или друга степен кръстосаната 

реактивност е съществен недостатък и е подвеждаща за окончателната диагноза.  

За избягване на тези недостатъци и като потвърдитени тестове в дисертациония 

труд са разработени нови за страната видово специфични методи като Western blot, 

разработен на базата на местен щам на E.granulosus, както и метод за доказване на 

анти-ехинококови IgE.  



Методите са проучени в два аспекта – като потвърдителни в диагностиката на 

ехинококозата и  като имуноскрининг за откриване на скрита опаразитеност в 

определени контингенти от населението.  

В този аспект предложеният дисертационен труд е актуален и значим в здравно 

отношение - усъвършенстване на диагностичния процес и в епидемиологичен план – 

откриване на скритата опаразитеност в населението. 

 

II. Литературна осведоменост и постановка на целта и задачите 

В предложения дисертационен труд са ползвани и реферирани общо 204 научни 

публикации, от които 38 на кирилица и 166 на латиница (статии, монографии, доклади 

и др.), по-голямата част от които са публикувани през последните две десетилетия. 

Като цяло обзорът е широкообхватен по различните аспекти на проблема и с 

професионална оценка на различните становища и постигнатото досега в световен 

мащаб. Това ми дава основание да считам, че дисертантът е запознат с постиженията на 

световната наука и практика и му позволява правилно да се насочи към нерешени 

въпроси за научно дирене в паразитологията. 

Определената цел и задачи на дисертацията са ясно и разбираемо формулирани, 

научно обосновани и изпълними. За реализацията на целта са формулирани пет задачи. 

По структура те включват последователност на основните етапи на изследването, а като 

съдържание обхващат материалите и методите на изследване за постигане на целта.  

 

III. Обем и структура на дисертацията 

Дисертацията е изложена на 159 страници текст и е структурирана съгласно Закона 

за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) (Д.в. бр.38/2010 г.),  

Правилника за неговото приложение (Постановление № 202/2010 г.) и Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) 

(чл. 26, 27, 28). Считам, че законовите изисквания за процедурите по приема, 

обучението, периодичното отчитане и апробирането са в съответствие с посочените 

нормативни документи. Насочването за защита пред научното жури е обосновано и не 

противоречи на ЗРАСРБ. 

 

IV. Оценка на използваните методи и материали 

Собствените изследвания на докторантката се базират на няколко групи методи: 



 Физико-химични за подготовка и очистване на ехинококовия антиген 

(фертилност, стерилност, спектрофотометрия, полиакриламид гел 

електрофореза). 

 Имунологични и алергологични – ELISA, IgE (ImmunoCAP система). 

 Western blot – собствена разработка с местен щам на E.granulosus и 

сравнителен анализ с търговски кит на чуждестранaн фирмa (LDBIO 

DIAGNOSTCS, Франция). 

 Статистически методи за обработка на данните, извършени чрез SPSS for 

Windows и програма MedCalc. 

Материалите за изследване са в зависимост от поставените задачи и са представени 

като антигени от човешки ехинококови течности (10), серуми от лица с доказана 

ехинококоза (265) и други паразитози (83) и непаразитни заболявания (111), от които 

50 на лица с алергии, клинично здрави лица (300), лица, изследвани при 

имуноскрининга (8 506). 

Тези данни са показател за едно значително по обем и вид изследване с 

разнообразен материал и съвременни методи. Използването на статистически методи за 

обработка на получените резултати и чуждестранни търговски китове за сравнителен 

анализ ми дават основание да дам висока оценка на проучването и резултатите не будят 

никакво съмнение. 

V. Оценка на резултатите и научните постижения 

Извършена е значителна по обем и вид експериментална и приложна дейност, която 

по същество е изпълнение на поставените задачи и цел. Получените резултати и 

тяхното обсъждане са изложени в пет глави на дисертационния труд в общо 87 

страници. Резултатите са отразени в прегледен табличен вид (39) и фигури (29), от 

които се виждат етапите на изпълнение по отделните задачи. За разработване на 

Western blot теста е използвана човешка ехинококова течност, стандартизирана по 

белтъчно съдържание и вид генотип. С разработения и стандартизиран тест Western blot 

са установени специфичните фракции и тяхната диагностична стойност в диапазон от 6 

до 74 kDa, като са изследвани 565 серума от лица с доказана ехинококоза и здрави 

лица. С най-голяма честота се визуализират 17 банда, като с най-голяма диагностична 

стойност са 8, 12, 16 и 24-26 kDa. Част от изследванията са направени паралелно с 

Western blot тест на чуждестранна фирма, като само в два случая са регистрирани 

несъответствия на резултатите. Лабораторният тест на Western blot има добра 



разделителна спосбност за отчитане на кръстосана реактивност с други паразитози и 

непаразитни заболявания. Фалшиво положителни реакции са установени при 

цистицеркоза, токсокароза, трихинелоза, алергии и тумори. Сравняване на 

лабораторния Western blot с ELISA показва по-високи стойности на чувствителност и 

специфичност на Western blot. Резултатите от Western blot при лица с различна органна 

локализация на ехинококовите кисти показва много добра диагностична стойност при 

чернодробна (94.15%) и белодробна (88.89%) локализация. Дисертантката определя 

параметрите на ImmunoCAP за серумни анти-ехинококови IgE и установява 

специфичност (99.06%) и чувствителност (73.55%). 

Само в 1.72% е установена кръстосана реактивност, което показва изключително 

ниски стойности и надеждност на метода като потвърдителен в диагностичния процес. 

Сравнителните проучвания на двата теста ImmunoCAP и Western blot показват по-

висока чувствителност на Western blot.  

Дисертантката прави широкомащабно проучване чрез имуноскрининг с ELISA и 

Western blot с цел установяване на скритата опаразитеност на населението с кистна 

ехинококоза, поради нарастване на заболяемостта след 1992 г. Това изследване има 

определена здравна значимост в два аспекта – диагностичен т.е. разработеният Western 

blot, приложен в практиката е надежден метод като потвърдителен тест, така и 

епидемиологичен – за откриване на лица, носители на паразита. Те дават основание за 

организиране на мероприятия за надзор и контрол върху ехинококозата. Анализът на 

получените резултати и тяхното сравнение с известните в литературата данни са 

компетентно направени в раздела. Тук отново проличава широката осведоменост на 

дисертантката върху литературата по проблема ехинококоза и умението й да анализира 

и сравнява получените резултати с данните и изводите от чуждестранните автори. 

Изводите са професионално формулирани и дават обобщена представа за постигнатото 

по целта и задачите. Справката за приносите приемам като обективен показател за 

постигнатото в научен и приложен аспект. Основните приноси по моя преценка могат 

да се резюмират в следното: 

 Като цяло проучването има научно-приложен характер с някои оригинални 

постижения (разработване на диагностичен тест с местен щам) и 

използването му като потвърдителен тест със специфични фракции на 

E.granulosus. 



 Значителен интерес от паразитологично естество е установяването на 

щамови особености при E.granulosus у нас с изолирането на щам G1 и 

определяне на специфичните за вида бандове. 

 Безспорен успех е количественото определяне на серумните специфични IgE 

при ехинококозата с ImmunoCAP (не е правено досега у нас), което може да 

се използва като потвърдителен метод. Резултатът потвърждава алергичните 

нагласи при кистната ехинококоза с прояви като анафилактичен шок, често 

водещ до летален изход. Тестът има практическа стойност като прогностичен 

белег, насочващ към лечебни и профилактични мерки.  

 Получени са оригинални данни за стойностите на серумните специфични IgE 

в ASM класове и количествените особености при белодробна и чернодробна 

ехинококоза.  

 Проведеният имуноскрининг е със значителна научно-практическа стойност, 

при което се потвърждава широкото разпространение на кистната 

ехинококоза от ранна до късна възраст в населението. Това е индикатор за 

провеждане на оперативни мерки за надзор и контрол върху ехинококозата. 

VI. Публикации по темата у нас и в чужбина: 

Публикациите са общо седем в научни списания, две от които с импакт фактор (общ 

IF 2.218). Дисертантката има и седем участия с научни съобщения в наши и 

чуждестранни форуми.  

Посочените данни ми дават основание да считам, че д-р Маринова е вече добре 

известен млад специалист на паразитологичната общност у нас и в чужбина. 

VII. Някои критични бележки и препоръки 

 Литературният обзор е значителен по обем и с повече и донякъде ненужни 

подробности по таксономия, разпространение на ехинококозата и 

епидемиологичните категории надзор и контрол. 

 Разделът за хуморалния имунен отговор на някои показатели (IgE антитела) 

би могъл да бъде по-стегнат в изложението.  

 Заключението в края на литературния обзор дублира частично заключението 

в края на дисертацията (стр. 135). 

 В някои от изводите (5 и 6) има близки стойности и биха могли да бъдат 

обобщени. 



Направените забележки са по-скоро от техническо и редакционно естество и не 

намаляват научната стойност на дисертационния труд. 

VIII. Кратки данни за дисертантката: 

Д-р Ирина Бориславова Маринова е завършила МУ София през 2000 г. и е работила 

след това като педиатър в МБАЛ гр.Пирдоп (2001 г.) и СБАЛАГ „Св.София” (2002 г.). 

В отдел “Паразитология и тропическа медицина на НЦЗПБ” е от 2003 г. Работи в 

областта на хелминтологията, а като научен интерес – ехинококозата. 

Заключение 

Като тема, цел и задачи дисертационният труд е актуален като проблем за България 

и с подчертана здравна значимост. Той е разработен компетентно с използване на 

широк набор от нови съвременни и рутинни методи на изследване. Проучването се 

базира на значителен по количество и вид материал от различни категории лица (болни, 

здрави, потенциални носители), което дава основание за количествена оценка и 

статистическа достоверност на получените резултати. Научните резултати са добре 

аргументирани и документирани и са база за достоверни изводи и формулиране на 

научните приноси. Добрата статистическа обработка на резултатите с обективни 

програми е показател за сериозен научен подход, изключващ субективна оценка. 

Изводите и посочените приноси са доказателство за една добре подбрана тема, 

изпълнена компетентно и с убедителни научни резултати. 

На основание чл. 32 от Правилника за приложение на ЗРАСРБ и по-горе 

изложените становища, давам положителна оценка за присъждане на образователна и 

научна степен „Доктор” на д-р Ирина Бориславова Маринова. 

 

31.05.2011 г.                                                  Рецензент: 
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