
 

СТАНОВИЩЕ 
 

От доц. д-р Стефан Кривошиев, д.м. 
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ гр. София 

 
Относно защита на дисертационен труд на тема: 

 
„Показатели за оценка на активността и прогресията на бъбречното 
заболяване при възрастни пациенти с хронични гломерулопатии“ 
 
на докторанта на самостоятелна подготовка д-р Илиана Георгиева Теодорова, 
за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ - област на висшето 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 
Медицина, научна специалност „Нефрология“, шифър 03.01.15. 
 
Със заповед № Р-109-171/25.05.2017г. на Ректора на МУ – Варна съм избран 
за член на Научно жури и представям становище по дисертационния труд на 
д-р Илиана Теодорова. 
 
Актуалност на темата 
Хроничните бъбречни заболявания са нарастващ проблем на 
здравеопазването в световен мащаб. На фона на намаляващата смъртност от 
сърдечносъдови и злокачествени заболявания в развитите страни, честотана 
на ХБЗ продължава да расте. В различни страни между 7 и 17% от населението 
над 20 годишна възраст има хронично бъбречно задоляване. В България почти 
13% от възрастното население е с ХБЗ, като при популацията над 65 г. честотата 
достига до 32%. Както у нас, така и по света, непрекъснато нараства и броят на 
болните, достигащи до краен стадий на хронично бъбречно заболяване и до 
нужда от заместващо бъбреците лечение. Въпреки че двете главни причини за 
достигане до краен стадий на ХБЗ са захарният диабет тип 2 и артериалната 
хипертония, това не намалява значимостта на  хроничните гломерулопатии, 
които са третата причина за достигане до терминална бъбречна 
недостатъчност, но по принцип в значително по-млада възраст в сравнение с 
първите две. Не трябва да се пренебрегва и фактът, че поне една трета от 
диабетиците с тип 2 диабет и ХБЗ, на които автоматично се поставя диагноза 
«диабетна нефропатия», всъщност имат хронични гломерулопатии и биха 
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имали значима полза от навременно лечение. Въпреки постиженията на 
нефрологията в диагностиката и лечението на хроничните гломерулопатии, 
търсенето на нови методи са ранна и достъпна диагностика, както и за 
проследяване на резултатите от лечението, остава актуална тема. 
    
Структура на дисертационния труд 
Дисертационният труд е с обем от 177 страници. Онагледен е много добре с 
73 фигури и 11 таблици, представящи ясно визуално резултатите от работата. 
Литературният обзор включва 227 източника, от които 4 са на кирилица и 223 
– на латиница. Дисертационният труд е правилно структуриран като 
последователност, с подходящ обем на отделните раздели.  
 
Литературният обзор обхваща 50 стрaници. Представени са основните 
механизми на протеинурията и значимостта й за развитието на бъбречната 
патология. Обърнато е внимание на епидемиологията и съвременната 
клинична характеристика на хроничните гломерулопатии. Основно място в 
литературния обзор заемат съвременните уринни биомаркери, както и 
утвърдените в нефрологичната практиката уринни показатели за оценка и 
проследяване на активността на гломерулното увреждане.  
 
Целта на дисертационния труд е ясно и точно формулирана – анализ на 
неинвазивни методи за оценка активността и прогресията на бъбречното 
заболяване при възрастни пациенти с хронични гломерулопатии. 
 
Поставените задачи са конкретни и точни, позволяващи правилен подбор на 
анализираните групи болни и прилагане на статистически методи за постигане 
целта на дисертацията.  
 
Статистическият анализ е извършен с модерен набор от статистически методи 
за обработка на данните. Използван е статистически пакет програми SPSS 20,0 
и Excel. 
 
В раздела „Резултати и обсъждане“ са представени резултати при 
контролната група от здрави индивиди, като са изведени референтни 
стойности за отношенията Upr/Uosm и Ualb/Uosm. Направен е подробен, 
сравнителен анализ на различните серумни и уринни маркери за оценка 
активността на заболяването в сформираните групи изследвани пациенти. От 
получените резултати се извеждат корелации между утвърдените в практиката 
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показатели за активност и проучваните уринни отношения, прави се 
задълбочен анализ на диагностичната стойност на отношението Upr/Uosm 
съпоставено с отношението Upr/Ucr. Докторантът установява, че отношението 
Upr/Uosm е достоверен маркер за активност и може да бъде прилаган като 
алтернатива на отношението Upr/Ucr при пациенти с хронични 
гломерулопатии. В представената работа се отдава внимание на потенциала 
на отношението Upr/Uosm като предиктор за 24 часова протеинурия.  
Във връзка с дисертационния труд са публикувани 5 статии, в 3 от които 
дисертантът е първи автор и 2 научни съобщения на международни научни 
форуми.  
Направените изводи са логичен израз на резултатите от проведените 
изследвания и отговарят на поставените задачи. 
 
Представеният автореферат съдържа 60 страници и отразява много добре 
структурата и съдържанието на дисертационния труд. 
 
Едни от най-значимите приноси на дисертационния труд са: 

1. Приноси с оригинален характер – за първи път в България се провежда 
сравнително клинично проучване на отношенията Upr/Uosm, Upr/Ucr, 
Ualb/Uosm и Ualb/Upr в случайна порция урина с други биохимични 
показатели за активност на гломерулното заболяване. За първи път в 
България се провежда изследване на здрави лица за установяване на 
референтни стойности на отношенията Upr/Uosm и Ualb/Uosm в 
случайна порция урина. 
За първи път в достъпната научна литература се докладва, че 
отношенията Upr/Uosm и Ualb/Uosm могат да бъдат адекватни и 
самостоятелни лабораторни показатели и алтернатива на отношенията 
Upr/Ucr и Ualb/Ucr при първични и вторични хронични гломерулопатии. 
 

2. Приноси с практическa стойност е възможността отношението 
Upr/Uosm да бъде надежден предиктор за 24ч протеинурия. Това 
позволява да бъде преоценена необходимостта от количествено 
изследванена 24-часова белтъчна загуба.  
Използването на случайна порция урина и изчислените в нея уринни 
отношения е практически приложима проба с висока достоверност на 
получените резултати.  
 
Принос с практическа стойност е установената от дисертанта 
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възможност за използване на отношенията Upr/Uosm и Ualb/Uosm  като 
самостоятелни показатели за активност на бъбречното заболяване в 
различните периоди на проследяване на пациентите с първични и 
вторични гломерулопатии. 
 

Заключение: Представеният дисертационен труд съдържа научни и научно-
приложни резултати с оригинален принос в науката и отговаря на всички 
изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република 
България (ЗРАСРБ) и Правилника за развитие на академичния състав на МУ-
Варна. 
Дисертационният труд показва, че докторантът д-р Илиана Теодорова 
притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по 
научна специалност „Нефрология“, като демонстрира качества и умения за 
самостоятелно провеждане на научно изследване.  
Считам, че представеният дисертационен труд е със сериозна научна стойност 
и дава пълно основание да бъде присъдена образователната и научна степен 
„Доктор“ в професионално направление Медицина по специалност 
„Нефрология“ на дисертанта д-р Илиана Теодорова. 
 
                                                                                                          
 
 
             

                                                                                                                        
 

 
 
 
 

 

21.06.2017 г.     Изготвил становището: 
София 
 

доц. д-р Стефан Кривошиев, д.м. 


