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1. Стоянов. А. Някои аспекти на адекватността на хемодиализата и 

пътища за нейното оптимизитане. Автореферат. Варна, МУ-Варна, 
2002, 44 с. 

Дисертацията за присъждане на научна степен доктор по медицина е защитена през 
2002 г и е посветена на един основен проблем при лечението на болните с хроничната 
бъбречна недостатъчност (ХБН) на хронична хемодиализа (ХХД): адекватността на 
диализата и начините за нейното оптимизиране. През 2002 г все още не са навлезли 
широко в практиката методите за урейнокинетично моделиране (УКМ) и определяне на 
необходимата диализна доза и хранителния статус на хемодиализните пациенти. 
Дисертационният труд съдържа 2 части – клинична и експериментална. Клиничната част е 
разработена върху резултатите от изследването на показателите за адекватност на 
диализата при 80 болни с ХБН на ХХД в продължение на 5 години, определян е урейния 
рибаунд, връзката между диализната доза и хранителния статус на пациентите, влиянието 
на адеквтността на диализата върху необходимата доза еритропоетин. Експериментално са 
проучени способностите на различни диализни мембрани за извличане на серумния лептин 
и влиянието на различните скорости на потока на диализния разтвор върху постигнатата 
дилизна доза.  

Основни приноси в дисертационния труд  
 

1. С помощта на урейнокинетичното моделиране е проведено 5-годишно наблюдение 
на качеството на хемодиализното лечение и хранителния статус на голяма група ХД-
болни и е установена значима тенденция за повишаване на диализната доза и 
подобряване на хранителния статус на ХД-пациенти. 

2. За пръв път у нас с помощта на УКМ е проведено проучване на причините за 
неадекватна диализна доза. Установява се, че основна причина за неадекватна 
диализа е несъдействието от страна на диализните пациенти, на второ място са 
проблемите свързани с кръвния дебит. Набелязани са на пътища за оптимизиране на 
диализното лечение. 

3. За пръв път у нас с помощта на урейнокинетично моделиране е проведено 
проспективно проучване на влиянието на интензивността на ХД върху белтъчния 
прием на ХД-пациенти. Установява се, че повишената диализна доза е свързана със 



 

значимо подобряване на хранителния статус на ХД-пациенти от по-млада възрастова 
група, за разлика от неповлияния хранителен статус на възрастните ХД-пациенти. 

4. За пръв път у нас е проведено проучване и се установява достоверно намаляване на 
нуждите от еритропоетин за поддържане на таргетен хемоглобин при увеличаване на 
диализната интензивност. 

5. За пръв път у нас се изследват стойностите на серумния лептин при 
хемодиализирани болни и се установяват повишени стойности в сравнение с 
контролна група доброволци с нормална бъбречна функция. Установява се 
корелация между стойностите на серумния лептин и показателите на хранителния 
статус при хемодиализираните болни. 

6. За пръв път у нас е проведено изследване за възможностите на резлични диализни 
мембрани да очистват серумния лептин. Установява се значимо очистване а 
серумния лептин с вископропускливи мембрани, включително и при повторно 
използване на диализаторите и липса на ефекти при използване на LF-мембрани. 

7. За пръв път и нас с помощта на урейнокинетично моделиране е проведено 
проспективно проучване на влиянието на скоростта на диализатния поток върху 
получената диализна доза. Установява се значимо увеличение на получената 
диализна доза при повишаване скоростта на диализатния поток. Получената значима 
разлика между моделираната и реалната диализна доза, свидетелства, че при УКМ 
ефектът от увеличаване на диализатния поток се подценява. 

8. Създаден е и приложен собствен софтуер за изчисляване на показателните на 
диализна адекватност и предписване на индивиална диализна доза.  

9. За пръв път у нас компютърния софтуер дава възмножност да се изчислява 
показателят за белтъчен прием (nPCR) на ХД-пациентите 

 
 
II. МОНОГРАФИЧЕН ТРУД 
 

2. Стоянов А. Лечение на хроничното бъбречно заболяване. Изд.: 
Медицински университет ,,Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, 
2013 (ISBN 978-954-9685-36-7). 

 
       В монографичния труд са разгледани показанията и противопоказанията на 
различните методи на заместителна терапия на бъбречната функция (ЗТБФ), 
представени са основните усложнения и проблеми при провеждането на лечението. 
В две глави се разглеждат специфичните проблеми на хемодиализното лечение и 
основните изисквания за провеждане на адекватна хемодиализа.  Акцентира се върху 
върху отделните компоненти на диализната адекватност и техния относителен 
принос върху качеството на диализното лечение.   
В разделите за перитонеална диализа и адекватност на перитонеалната диализа 
достъпно са описани механизмите за транспорт през перитонеалната мембрана, 
както и методите за изследване на транспорта на течностите и разтворените 
вещества. Особено значение се отдава на остатъчната бъбречна функция и 
необходимостта от дълготрайното и съхраняване. Подчертава се щадящата роля на 
перитонеалната диализа в този аспект. Акцентира се върху абсолютната 
равнопоставеност на перитонеалната диализа и хемодиализата като методи на 
заместително лечение на бъбречната функция.  



 

В отделна глава се разглеждат усложненията на перитонеалната диализа – перитонит 
и инфекция на изходящото място на перитонеалния катетър. Дават се основни 
насоки за поведение на пациентите при възникване на тези усложнения, както и 
профилактичните насоки за недопускане на инфекция.  
Проблемите на бъбречната трансплантация у нас са обект на отделен раздел, 
специално внимание е отделено на законовите изисквания за осигуряване на органи 
за трансплантация, както и особеностите на трансплантация на бъбрек от жив донор 
и от починал болен. Мотивирано е заключението, че бъбречната трансплантация е 
оптималният метод за лечение на  ХБЗ, както от гледна точка на постигнатото 
качество на живот, така и от чисто икономическа гледна точка.  
Главата за храненето на болните на диализно лечение дава богата информация за 
ограниченията в диетичния режим на болните с ХБЗ в зависимост от избрания метод 
за ЗТБФ.   
 
 
III. УЧАСТИЯ В МОНОГРАФИИ,  ТЕМАТИЧНИ СБОРНИЦИ   
 

3. Стоянов А. Ранна диагноза и лечение на тумора на Wilms.- В: Ранна 
диагноза и лечение на бъбречните заболявания. Под ред.: Д. Ненов, 
Медицина и физкултура, 1990, 65-72. 

       

     
4. Ненов Д., А. Стоянов. Ранна диагноза и лечение на бъбречния 

карцином.- В: Ранна диагноза и лечение на бъбречните заболявания. 
Под ред.: Д. Ненов, Медицина и физкултура, 1990, 49-64. 



 

       

     
 

5. Shishkov R., V. Ikonomov, A. Stoyanov, D. Nenov. Clinico-   
psychologycal patterns and quality of life in patients with chronic renal 
diseases.- In: Psihonefrologie Ed.: I. Romosan, Helicon, Timisoara, 1993, 
103-125. 



 

 
 

6. Nenov D., A. Stoyanov, P. Tchankova, G. Konovalov. Hyperlipidemia 
Treatment with Monoclonal LDL-Apheresis.- In: 5th Taormina Course on 
Nephrology. Ed: F. Consulo, G. Bellingieri, V. Savica. EDITORIALE 
BIOS, Cosentza, 1998, 275-279. 
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7. Стоянов А. Критерии за адекватност на перитонеалната диализа. 

Перитонеална диализа в старческа възраст.- В: Съвременна 
геронтонефрология. Под ред.: Д. Ненов, В. Тодорова, Изд. “Климент 
Охридски”, С, 1999, 205-210 (ISBN954-07-1318-8). 

 
8. Антонов С., В. Мушеков, Л. Камбова, В. Тодоров, Е. Капон, А. 

Котева, П. Паунова, Д. Йонова, А. Стоянов, М. Георгиев, И. 
Делибалтов. Клинични практически насоки за адекватна 
хемодиализа.- B: Национална програма за подобряване качеството 
на диализното лечение. Министерство на здравеопазването, Janssen-
Cilag, 1999, 1 – 30.  
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   III. СТАТИИ В ЧУЖДИ ПЕРИОДИЧНИ СПИСАНИЯ  
 

9. Nenov D., A. Stoyanov, P. Tchankova. Plasmapheresis in patients with 
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Dialyse Journal, 59, 1997, 185-188. 



 

       
11. Todorova V., A. Stoyanov. Reversible chronic renal failure in the 

elderly.- Ger. Nephrol. Urol., 7, 1997, 59-60. 
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        Разгледани са различните методи за очистване на кръвта при пациенти с терминална   
хронична бъбречна недостатъчност. Описани са пионерските разработки на Г. Гантер, Т. 
Путнам, Х. Франк, А. Селигман и Д. Файн и др. в областта на перитонеалната диализа (ПД). 
Набелязани са основните етапи и постигнатите резултати в при лечение с ПД и насоките в 
развитието и.  
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