
СТАНОВИЩЕ

от проф. дбн Илза Константинова Пъжева, 

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН

относно дисертационен труд на тема:

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХЕМОМЕТРИЯТА ЗА ПОДБОР, ОЦЕНКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА 

ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ КЛИНИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА НЯКОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” 

на Радка Томова Георгиева-Николова

Радка  Томова  Георгиева-Николова  е  докторант  на  самостоятелна  подготовка  по

професионално нашравление 4.2. "Химически науки" (научна специалност "Аналитична химия",

шифър 01.05.04) към Катедрата по аналитична химия" във Факултета по химия и фармация на

Софийския  университет  "Св.  Климент  Охридски"  (ФХФ-СУ).   Тя  е  завършила  висшето  си

образование  в  същия  факултет  през  1981  г.  със  специалност  "Химия",  а  от  1985  г. насам

професионалното й развитие е свързано главно с Медицинския университет в София, където

работи и понастоящем като главен асистент в Катедрата по химия и биохимия към Медицинския

факултет. 

Дисертационният труд е разгледан и одобрен от катедрен съвет на Катедрата по анали-

тична химия към ФХФ-СУ. Съгласно приложените материали всички законови изисквания по

провеждането на докторантурата са спазени.

Представеният дисертационен труд е оформен в 83 страници, включва 11 фигури и 16

таблици. Литературният обзор е 40 страници, като относително по-големият му дял се дължи на

факта, че докторантката е избрала оригинален подход към представянето му. В първата част на

литературния обзор тя описва основните методи в многовариационната статистика (кластърен

анализ, анализ на главни компоненти, регресионен и корелационен анализ, невронни мрежи),

след което прави преглед на редица приложения на тези методи в естествените науки и в меди-

цината. Приемам такъв подход - по такъв начин анализът на литературата във втората част става

по-разбираем и по-съдържателен. Това обяснява и защо IV-ти раздел на дисертационния труд,

отнасящ се до използваните в работата методи на многовариационната статистика, е толкова кра-

тък. От описанието на методите проличава разбиране на същността им и предполага компетент-

ното им прилагане. В експерименталната част на труда (раздел III) докторантката се съсредото-

чава върху медицинските данни, свързани с пациентите и клиничните параметри, като основа за
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последващи анализи с хемометричните методи. В V-ти раздел са представени основните резулта-

ти под формата на оригинални таблици и графики със съответните анализи и интерпретации. В

последващите два раздела съответно са обобщени 9 извода и са изведени 5 приноса, разпределе-

ни в две групи според вида на клиничното заболяване (пациенти след тежки стомашно-чревни

операции и такива с доброкачествен тумор на хипофизната жлеза). И в двете групи, въз основа

на резултатите от изследванията, са очертани значими за клиничната практика изводи.  Показано

е, че смесеният тип хранене на пациенти след тежки стомашно-чревни операции дава възмож-

ност за по-доброто им възстановяване (стабилизация на метаболизма чрез по-бързо нормализи-

ране на показателите му). При пациентите с пролактином е предложена оптимизация на проце-

дурата за клиничен контрол чрез използване на индикаторни клинични параметри в подгрупи от

пациенти, което подпомага вземането на правилно медицинско решение и в крайна сметка води

до подобряване на здравния статус на пациентите. Оценявам приносите като научно-приложни с

подчертана клинична значимост.

Като цяло литературната справка е коректно представена, използваните материали и ме-

тоди са адекватни, резултатите са описани точно и пълно, изводите са логични, приносите са

значими.  Намирам за  особено полезно и  оценявам високо огромния труд,  който е  положила

докторантката за събиране и систематизиране на медицинските данни. Както е известно, това е

една от най-тежките задачи в такива изследвания и от качеството на данните зависи до голяма

степен успехът на проведения статистически анализ и достоверността на направените изводи.  В

конкретния  случай  е  налице  успешна  комбинация  от  презицен  подбор  на  данните,  тяхната

компетентна оценка и съдържателна интерпретация. Трудът е написан стегнато и интелигентно.

По дисертационния труд са представени две публикации в следните списания: Ecological

Chemistry and Engineering S с импакт фактор  0.382 (2012) и Central European Journal of Medicine

с импакт фактор 0.262 (2012). И в двете публикации Р. Томова-Георгиева е първи автор, което

свидетелства за това, че е с най-значим личен принос. Публикациите напълно отразяват резулта-

тите по дисертационния труд. Броят и качеството им отговарят на изискванията за получаване на

научната и образователна степен «Доктор», съгласно критериите за развитие на академичния

състав в СУ. 

По представените материали имам следните забележки и въпроси:

1.  В  труда  са  използвани редица  съкращения.  Прочитът  и  възприемането му биха се

улеснили, ако имаше списък със съкращения. 

2. Целите биха могли да се формулират в по-съкратен вид.
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3.  В дефиницията  за  “хемометрия” във въведението липсва определението за  вида  на

данните,  т.е.  “химични данни” – в този смисъл как би обосновала докторантката   необходи-

мостта от използване на  хемометричните методи за обработка и интерпретация на конкретните

данни, с които е работила по дисертационния си труд?

4. В определянето на индекса на нутритивен риск – кои са параметрите, които определят

метаболитния стрес при скрининга на пациентите?

5. Какви възможности за прилагане на подходите на многовариационния статистически

анализ вижда докторантката в бъдещи свои изследвания?

Заключение:

Представеният  дисертационен  труд  напълно  отговаря  на  изискванията  за  развитие  на

академичния състав на СУ “ Св. Климент Охридски”. Извършена е огромна по обем работа по

събиране и систематизиране на данни,  усвоени са  редица методи,  получени са  нови знания,

придобити са ценни умения по оценка и интерпретация на резултати. Смятам, че докторантката

има ясно очертан  личен  принос  за  получените резултати.  Изложеното по-горе ми позволява

убедено да препоръчам присъждането на  научната и образователна степен «Доктор»  на  Радка

Томова Георгиева-Николова.

7.03. 2014 .....................................................

     Проф. дбн И. К. Пъжева
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