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Тема: Проучвания върху етиологията на вирусните хепатити,
разпространението и специфичната профилактика на основните 
хепатотропни вируси и разпространението на други потенциално 
хепатотропни вируси в България

Темата на дисертационния труд, разработен от Доц. П. Теохаров, е актуална и 
представлява интерес за общественото здравеопазване не само в България, а в световен 
мащаб, свидетелство за което е Резолюция WHA63.18 на Световната Здравна Асамблея 
през 2010 г. и разработената впоследствие Глобална програма на Световната Здравна 
Организация за профилактика и контрол на вирусните хепатити. В Глобалната програма се 
подчертава нуждата от задълбочаване на научните проучвания в областта на 
диагностиката, профилактиката и лечението на вирусните хепатити, като особено голямо 
значение се отдава на проучванията, ориентирани към изясняване на специфичните 
национални особености в разпространението на вирусите, причиняващи хепатит. 
Резолюцията на Световната Здравна Асамблея от 2010 г. обръща внимание на 
необходимостта всяка страна да разполага с достоверна научна информация, 
характеризираща вирусните хепатити на нейната територия и посочва, че това е основна 
предпоставка за разработване на стратегия за профилактика и контрол на вирусните 
хепатити, адекватна на местния епидемиологичен профил на тези заболявания.

Дисертацията на Доц. П. Теохаров третира проблема за вирусните хепатити именно по 
този начин, което я прави особено значима както от научна, така и от практическа гледна 
точка.

Целта на проучването -  етиология на вирусните хепатити, разпространение, диагностични 
особености, ефективност на специфичната профилактика, както и разпространение на 
други потенциално хепатотропни вируси в България е добре формулирана и е насочена 
към актуални в научно и научно-приложно отношение проблеми, за които все още липсва 
достатъчно информация.

Поставените задачи са ясни, съответстват напълно на целите на проучването и дават 
конкретни отговори на важни както от научна, така и от практическа гледна точка 
въпроси, отнасящи се до особеностите на вирусните хепатити в България.

Дисертационният труд е написан на общо 280 страници, съдържащи 54 таблици, 62 
фигури и 41 стр. библиографски справки; оформен е много добре и включва: съдържание,



списък на използваните съкращения, въведение, обзор на литературата, цел и задачи, 
материали и методи, резултати и обсъждане, дискусия, изводи, приноси, таблици, фигури, 
библиографски справки.

Въведението е ясно и кратко и представя много добре актуалността на темата и 
проблемите, върху които в продължение на 15 години са били фокусирани изследванията 
на автора.

Литературният обзор е изложен на 91 страници и е структуриран е в две основни части -  
хепатотропни вируси и хепатит и други потенциално хепатотропни вируси. Съдържанието 
му демонстрира задълбочените познания на автора, както и умението да направи точен 
подбор сред наличния в българската и международната научна литература материал 
(цитирани са 664 литературни източника, от които 13 на кирилица).

В раздел "Материали и методи" са описани впечатляващ брой изследвания на контингент, 
включващ както здрави хора, така и пациенти с диагноза вирусен хепатит (общо 30 479 
изследвания за доказване на наличие на антигени, антитела и молекулярни маркери на 
хепатотропните вируси). Методите, приложени за тези изследвания, са адекватни на 
поставената цел и дават възможност да бъде получена достоверна информация, 
характеризираща като цяло вирусните хепатити в България.

Получените резултати съответстват на целта на проучването, като в 7 обособени раздела са 
представени и обсъдени данни, характеризиращи: "традиционните" за България хепатитни 
вируси тип А, В, D, С, значението на хепатотропните вируси HAV, HBV, HDV и HCV при 
пациенти с вирусни хепатити и при рискови групи; хепатитен вирус тип Е и 
разпространението на потенциално хепатотропни вируси в България (EBV, CMV и HSV).
В съответствие с резултатите от проведените проучвания са формулираните общо 13 
извода.

Напълно приемам обобщените от Доц. Павел Теохаров приноси, систематизирани както 
следва:
I. Научни приноси с оригинален характер -  9
II. Научни приноси с потвърдителен характер -  6
III. Научно-приложни приноси -  5

Във връзка с разработения дисертационен труд са представени: участие в 1 учебник и в 1 
монография, 3 обзора, публикувани в български специализирани списания, 10 публикации 
в международни и български научни списания с импакт фактор (общ импакт фактор 
18.773), 26 публикации в национални научни списания (на български и английски език), 
както и 49 съобщения на научни форуми (33 национални и 16 международни). Трудовете 
на доц. Теохаров са цитирани 227 пъти (143 цитата в научни списания на латиница и 84 на 
кирилица).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основните приноси на дисертационния труд на Доц. Павел Теохаров, дм са свързани с 
комплексния анализ на хепатотропните и потенциално хепатотропните вируси, 
разпространяващи се сред населението на България. Това е важна крачка в създаването на 
национален епидемиологичен профил на вирусните хепатити, необходим при 
разработването на стратегия за профилактика и контрол, съответстваща на местните 
условия и специфични фактори.
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Проведените проучвания, получените резултати и подробния им анализ, въз основа на 
който са формулирани изводите и приносите, са лична заслуга и дело на дългогодишния 
труд на Доц. П. Теохаров. Дисертационният му труд съдържа съществени научни, научно- 
приложни и приложни резултати и отговаря на изискванията на Закона за развитие на 
академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и 
Правилника на НЦЗПБ за присъждане на научната степен "доктор на науките".

Предвид гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведените 
изследвания и постигнатите резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно 
жури да присъди на Доц. д-р Павел Богданов Теохаров, дм научната степен "доктор на 
науките".

02. 12. 2013 г.

Изготвил ста :то:

Проф. д-р Мира Кожухарова, дм
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