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Становище 
oт доц. д-р Диана Петкова, дм, 

доцент към Катедрата по  Вътрешни Болести  
УНС Белодробни Болести и алергология, 
МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна 

 

Относно: дисертационен труд на д-р Ваня Костадинова Стефанова,  докторант 

на самостоятелна форма на обучение към Катедра “Вътрешни болести“, УНС 

„Белодробни болести и алергология“, МУ-Варна, за придобиване на научно-

образователна степен „доктор” по научна специалност– „Белодробни болести“ 

– шифър 03.01.17   

На основание Заповед Р – 109-206/07.06.2017 г. на  Ректора на МУ – Варна и с 

решение от заседание на Факултетен съвет при Факултет „Медицина“ при МУ 

Варна, протокол N 36/15.05.2017г. съм определена да изготвя становище  за 

дисертационен труд на тема: „Особености в протичането на хроничната 

обструктивна белодробна болест /ХОББ/ при високо рискови пациенти“  

Становището е изготвено  според изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и Правилника за приложението му в 

Медицински университет – Варна.  

Кратки биографични данни  

Д-р Ваня Костадинова Стефанова е родена в град Свиленград през 1984 

година. Завършва СОУ”Д-р Петър Берон” с профил Химия и биология в родния 

си град, а през 2009г.  Медицина в МУ Варна  като първенец на випуска. Работи 

като медицински фелдшер, а след това като лекар-ординатор във ФСМП 

гр.Дългопол. От 2010г. е асистент към Катедрата по вътрешни болести, УС по 

белодробни болести и алергология на МУ-Варна. През 2014г. придобива  

специалност  по Пневмология и фтизиатрия, а през 2015г. ВСД по бронхология. 

Д-р Костадинова  се  обучава   в направление белодробна функционалистика. 

Владее английски език, има отлична  компютърна грамотност. За кратката си 

работа в Катедрата   има общо 46  научни  публикации и съобщения на форуми 

у нас и в чужбина, като 29  от тях са пълнотекстови статии , а 6 са представени 

на научни форуми в чужбина.  Д-р Костадинова  участва в    модулите  на Курса 

по спирометрия,   организирани от БДББ, има придобит сертификат за 

обучение по педагогическа подготовка от МУ – Варна , Сертификат от обучение 

за добра клинична практика European Spirometry Training Program Part 1, Novi 

Sad, Serbia, Курс „Функционално изследване на дишането”  МУ – Варна.    

Значимост и актуалност на разработваната тема  

Дисертационният труд на Д-р Ваня Костадинова  е посветен на съвременен и 

актуален проблем в пулмологията - особености в протичането на ХОББ при 

високо рискови пациенти. Той е един от малкото системни  научни  трудове в 
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България, който осветлява проблема и анализира хода на болестта и 

екзацербациите    при пациенти с   ХОББ,  оценява  рисковите фактори за тях. В 

този смисъл, разработката има научно-теоретично и научно-практическо 

значение и изборът на темата прави чест на дисертанта и неговия научен 

ръководител.  

Общо описание на труда: 

Дисертационният труд е представен в много добър вид, разработен върху  148 

страници,съдържа 14 глави: Въведение, Литературен обзор,Цел и 

задачи,Работни хипотези,  Проучени пациенти,  Методи, Актуалност на 

проблема, Резултати,  Обсъждане,  Изводи, Приноси,  и 

Заключение,Публикации и участия в научни прояви във връзка с 

дисертационния труд, Библиография.  Илюстриран е с 41 фигури и 38 таблици.  

Оценка на литературния обзор  

Обзорът е базиран върху 214 литературни източника, от които 5 са на кирилица 

и 209 на латиница. 34 % от литературните източници са от последните 5 

години, което свидетелства за съвременната осведоменост на дисертанта, и 

познаване на основополагащи трудове по темата. Структурата на литературния 

обзор съответства на концепцията на дисертацията, която авторката  е 

разработила. В тази материя д-р Костадинова  демонстрира задълбочено 

познаване на теоретичните аспекти - теории, подходи, модели. Докторантката  

показва добро познаване на научната литература и включва в научния обзор  

дефиниции, епидемиологични данни, рискови фактори, коморбидитет, КТ 

промени, промени в белодробната функция,   фенотипизиране с акцент върху 

инфекциозния фенотип и синдрома на припокриване между ХОББ и 

бронхиектазии, биомаркери при ХОББ и фенотипа на системно възпаление при 

ХОББ.  Отделно място е посветено на микробиологията на дихателните пътища 

при пациенти с ХОББ и бронхиектазии,екзацербациите при ХОББ, фенотипа на 

чест екзацербатор, продължителното лечение с макролиди при пациенти с 

ХОББ.   От там тя извежда необходимостта  от        активно търсене на 

бронхиектазии при пациенти с ХОББ, мониториране на обострянията и 

микробните причинители, колонизирали дихателните пътища при тях  и 

бенефита при приложението на макролиди за продължителен период, като част 

от базисното лечение на тези пациенти. Работата би спечелила, ако в края на 

литературния обзор бяха обобщени изводи, залегнали в работните хипотези. 

Литературният обзор като съдържание, логическа постройка и позовавания 

категорично показва познанията, възможностите и уменията на дисертантката 

да работи с научни източници, да ги анализира критично, да обобщава и да 

формулира изследователски цели. 

 

 



3 
 

Оценка на цел, задачи, методология  

Целта, която докторантката си поставя: Да се анализират особеностите в 

протичането на ХОББ при високо рискови пациенти (групи C и D според 

GOLD 2011) с акцент върху честотата на екзацербациите и наличието на 

съпътстващи бронхиектазии и да се оцени ефекта от дълготрайната 

макролидна терапия при болни с чести (две или повече за година) умерено 

тежки и тежки екзацербации  е обоснована от научния обзор, и е намерила 

място във формулираните задачи и работни хипотези. За изпълнение на целта 

са поставени седем задачи, които са свързани с   определяне на : влиянието на 

честите   екзацербации върху протичането на заболяването и основните му  

клинични и лабораторни характеристики  ; честотата на съпътстващите 

бронхиектазии ; факторите, увеличаващи шанса за наличие на бронхиектазии ; 

връзката на бронхиектазиите с основните клинични характеристики ; типа 

обостряне на ХОББ както и  оценка от ефекта на шест месечно лечение с 

аzithromycin върху обострянията, белодробната функция, физическия 

капацитет, симптомите и качеството на живот при пациенти с ХОББ и чести 

предшестващи екзацербации;  промяната в патогенни микробни изолати от 

храчка и гърлен секрет и антибиотичната им чувствителност след 6 месечно 

лечение с аzithromycin  и страничните ефекти от това лечение.  

Адекватно на поставените задачи са определени и групите на включените в 

проучването участници,  139 пациенти с ХОББ и висок риск от екзацербации 

(групи C и D според GOLD 2011). Този обхват, наред с богатият набор от 

методи, в т.ч. адекватно приложени статистически, гарантира надеждността на 

резултатите и доказва подготовката и възможностите на докторантката за 

изследователска работа.  

Работата би спечелила от по-ясно  формулиране на методите за подбор на 

пациентите, както и от  по-точното дефиниране на оценката на риска, основен 

включващ критерий в изпитването.  

Оценка на резултатите  

Резултатите са представени съответно на поставените изследователски 

задачи. Те ясно показват, че двете анализирани групи пациенти имат сходна 

честотата на придружаващите заболявания като сърдечно-съдовите (ССЗ) 

слабо превалират при нечестите (88,9% срещу 77,6%), а захарният диабет (ЗД) 

– при честите екзацербатори (21,1% срещу 12,7%),  От придружаващите 

заболявания захарният диабет в най-голяма степен повишава шанса за 

бъдещи чести екзацербации – OR 1,833 (95% CI 0,728 – 4,620), а МСБ (OR 

0,800) и ССЗ (OR 0,434) не оказват влияние върху този показател. Пациентите 

без БЕ по-често боледуват от ССЗ в сравнение с тези със съпътстващи БЕ – 

87,6% срещу 74% (p=0,004), като останалите коморбидни състояния не се 

различават в двете групи. Високо разделителната компютърна томография на 

гръдна клетка установява значима разлика на бронхиектазиите, които са 
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повече при честите екзацербатори (44,7%; n=34 от 76)  в сравнение с нечестите 

(25,4%; n=16 от 63) (χ2=5,594; р=0,018). KT данни за пневмофиброза и емфизем   

са по-чести при наличие на 2 или повече обостряния без статистическа 

достоверност. От особен интерес са данните касаещи ХОББ и бронхиектазии.  

Идентифицирани и анализирани са 50 болни с бронхиектазии, (36%). 

Установено е, че демографските им характеристики са сравними с тези на без 

бронхиектазии , като  единствено давността на ХОББ е значимо по-голяма при 

болните с БЕ (7,78 срещу 4,94; р=0,006).  Шансът за наличие на БЕ се 

увеличава значимо при изолиране на ППМ от храчка на пациенти в стабилно 

състояние (OR 6,823; 95% CI 1,410 – 13,149; p=0,002), както и при изходно 

ФЕО1<50% (OR 4,494; 95% CI 1,599 – 12,628; p=0,003). Предшестваща 

хоспитализация не е фактор, повишаващ шанса за БЕ при  пациентите от 

проучването  (OR 0,450; 95% CI 0,171 – 1,427; p=NS). Изключително ценни и 

полезни в научно - практически аспект са анализите, касаещи  

характеристиката на популацията пациенти с ХОББ и БЕ,   микробния спектър 

на изолатите по време на стабилно състояние и екзацербации.  Микробният 

спектър се доминира  от Грам отрицателните микроорганизми (87,5%),   

Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzaе, Acinetobacter baumannii и 

Escherichia coli, както и Streptococcus pneumoniaе от грам положителните 

бактерии. Резултатите  установяват  ППМ при еднократно изследване на 

храчка в стабилно състояние (χ2=9,733; p=0,002)   при 73,7% от болните с 

бронхиектазии и при 19,6% от тези без бронхиектазии. Данни за колонизация се 

установяват при 10 болни,  9 с P. аeruginosa и един с K. Pneumoniae. Интересни 

и с научно-практическо значение са данните за дълготрайното лечение с 

макролида азитромицин при пациенти с ХОББ и бронхиектазии. Те дават 

знания и посочват подход за проследяване и мониториране както на  клиничния 

ефект, така и на страничните нежелани лекарствени реакции, които при 

изследваната група пациенти са редки и съвпадат по профил и тежест с тези от 

литературните данни. В дисертационния труд са разкрити   зависимости и 

установени закономерности, които обогатяват познанията по проблема и могат 

успешно да бъдат използвани както в практиката, така и като отправна точка за 

бъдещи изследвания.  

Оценка на приносите 

Дисертационният труд съдържа научно-теоретични и научно-приложни приноси, 

които са лично дело на авторката. С оригинален научно-теоретичен принос са 

резултатите, касаещи честотата и влиянието на бронхиектазиите при ХОББ в 

дългосрочен план, както и тези, свързани с ефекта на дълготрайно макролидно 

лечение при високо рискови пациенти с ХОББ,   по отношение на протичане на 

болестта,   и антибиотичната резистентност.  Като първо за България в тази 

посока проспективно проучване правещо детайлна характеристика на 

пациентите с ХОББ и бронхиектазии , въпреки ограничения брой болни  има 

важно практическо значение и дава насоки, посочва подходи за по-добър 
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научно-практически подход към болните с ХОББ и бронхиектазии с висок риск. 

Важен принос са данните характеризиращи пациентитите с ХОББ от групи C и 

D по GOLD 2011 в зависимост от честотата на екзацербациите и наличието на 

бронхиектазии. С потвърдителен характер, като едно от малкото проучвания в 

тази посока у нас  са резултатите, свързани с    влиянието на честите 

екзацербации върху протичането на ХОББ при тази група високо рискови 

пациенти.  

Научна продукция   

Във връзка с дисертационния труд са представени 8 научни публикации, три от 

които са публикувани в национални периодични издания ,три са участията  в 

чуждестранни научни конгреси и такива с международно участие, и две са 

представени на  национални научни конгреси. Във всички  публикации (100%) 

д-р Костадинова е първи автор. Посочените научни трудове отразяват 

основните етапи на подготовка на дисертационния труд и крайните резултати, 

свързани с него. 

Критични бележки и препоръки към дисертационния труд  

Тъй като дисертационният труд представя твърде широка панорама от данни, 

които тепърва ще бъдат представяни, бих препоръчала внимателната им 

интерпретация в общия контекст. На места в резултатите се вмесват 

описателни и методологични разяснения, които нарушават хода и 

последователността на изложението и при бъдещи публикации могат да бъдат 

коригирани.  Работата би спечелила от по-доброто и по-широко представяне на 

наличния български опит.  Препоръчвам на дисертантката да публикува 

данните от работата си  в международни издания. 

Лични впечатления   

Познавам д-р Ваня Костадинова   още годините на обучението и в МУ Варна и 

съм свидетел на професионалния и път до момента . Тя е  отговорен, етичен и 

добросъвестен млад учен, компетентен и знаещ лекар с широки теоретични и 

практически знания и умения. В хода на подготовка и на различните етапи   на 

реализация на научната  разработка качествата и  на прецизен лекар и 

стриктен млад учен бяха видими и осезаеми, както при набиране и  

проследяване на пациентите, така и при представяне на предварителните 

резултати от проучването. Висок морал и етика са отличителни за научното и 

присъствие,   научна любознателност и усет за свързване на 

изследователската работа с практиката са характеристика за научния й почерк. 

Тези  и качества  намирам осъществени и в дисертационната работа. 

Заключение   

Дисертационният труд „Особености в протичането на хроничната 

обструктивна белодробна болест /ХОББ/ при високо рискови пациенти.” е 
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на актуална тема, с добра постановка на научното изследване, изпълнен 

прецизно. Той  дава знания, допринасящи за развитие за науката, 

образованието и практиката. Дисертационният труд  покрива напълно 

изискванията на Правилника на МУ –Варна за развитие на академичния състав. 

Всичко това ми дава пълно основание да дам своето силно положително 

становище и да предложа на членовете на Научното жури да гласуват за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор” на д-р Ваня 

Костадинова Стефанова. 

 

20.07.2017 г. гр. Варна.                                                             

 

 

 

 


