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Р Е Ц Е Н З И Я 

От Доц. Д-р Лилия Иванова Иванова 

Ръководител катедра Микробиология и вирусология 

ФМ, МУ „Проф д-р П. Стоянов“ - Варна 

На дисертационен труд за присъждане на образоварелна и научна степен „доктор“ на 

биолог Нели Миткова Лодозова, асистент в Медицински колеж Варна и редовен 

докторант в катедра Предклинични и клинични дисциплини на ФФ, МУ-Варна на 

тема: Широкоспектърни β-лактамаза произвеждащи микроорганизми, като 

причинители на уроинфекции при амбулаторни и хоспитализирани пациенти в 

детска възраст - характеристика и епидемиология. 

Предоставеният ми за рецензиране научен труд е написан съгласно изискванията на 

102 стандартни страници, структуриран както следва:съкращения – 3 стр., съдържание 

– 2 стр., литературен обзор – 33 стр., въведение – 2 стр., цел и задачи – 2 стр., 

материал и методи – 3 стр., резултати и обсъждане – 38 стр., заключение – 1 стр., 

изводи и препоръки – 8 стр., приноси – 1 стр., литературна справка – 19 стр., 31 

фигури и 14 таблици. Литературната справка обхваща 120 автора с актуалност от 

последните 10 години, от които 43 на кирилица. 

Темата на дисертационния труд е актуална поради нарастващото разпространение на 

уроинфекциите в детска възраст и нарастване относителния дял на условно-

патогенната, предимно Грам-негативна флора в етиологията на тези инфекции. Още 

по-тревожна тенденция е нарастване нивото на тяхната резистентност към по-често 

използваните антибиотици. Скринингът за наличие на резистентни бактериални 

патогени е много важен, тъй като опитът показва, че нарастват случаите на неуспех 

при терапията. Широкоспектърните β-лактамаза произвеждащи микроорганизми, 

причинители на уроинфекции представляват актуален проблем в последните години 

както в света, така и в България, което определя интереса към избора на темата на 

дисертационния труд. 

Литературният обзор е написан подробно и обхваща проблема в пълнота. Цитирани 

са 120 актуални литературни източника, от които 77 на латиница. Най-важните 

раздели включват анатомична характеристика на пикочо-отделителната система при 

деца, същност, епидемиология и честота на уроинфекциите в детска възраста. 
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Направена е класификация на инфекциите на пикочо-половата система. Описани са 

причинителите на уроинфекции с респект към Грам-негативната флора. Подробно са 

разгледани бактериалните видове, причинители на уроинфекции, съобразно 

особеностите на тяхната биология, фактори на вирулентност, екология, 

епидемиология, патогенеза и клиника на зболяванията. Подробно е разработена 

профилактиката и терапията съобразно световната теория и практика. Представени са 

конвенционалните микробиологични методи за изследване в урологията , както и 

оновните принципи при избора на подходящ антибиотик. Направено е подробно 

описание на същността и разпространението на широкоспектърните бета-лактамаза-

произвеждащи микроорганизми в Европа, и са дефинирани основните рискови групи, 

относно уроинфекции, причинени от ESBL-щамове. Специално нвнимание е отделено 

на резистентността, като най-важно свойство на ESBLs и основна причина за 

предизвикателство към  съвременната медицина за борба с тях. Литературните данни 

относно фенотипните и генотипни методи за детекция и анализ на ESBL-щамовете в 

медико-диагностичните лаборатории са описани съобразно световната практика и 

тази на водещите лаборатории в България. Подчертана е ролята на тези бактерии като 

причинители на вътреболничните инфекции. Специално внимание е отделено на 

проблема ЕSBL-продуцентите в България и съобразно данните на националната 

програма BulSTAR – Bulgarian Surveillance Tracking Antimicrobial Resistance. 

Целта на настоящата разработка е ясно поставена: „Да се характеризират  

широкоспектърните β-лактамаза произвеждащи микроорганизми (ESBLs), 

причинители на уроинфекции при амбулаторни пациенти в детска възраст“. 

Поставените задачи са във връзка с целта а именно: 

1. Да се охарактеризират конкретните антибиотични препарати и β-лактамната 

група, към която спадат, които не са ефективни спрямо ESBL-щамовете и 

съответно тези, които все още  могат ефективно да се прилагат в борбата с тези 

бактерии.  

2. Да се установи дялът по видове на широкоспектърните β-лактамаза 

произвеждащи щамове, спрямо нерезистентните причинители на уроинфекции 

при деца. 

3.  Да се изследва заболяваемостта от уроинфекции в детска възраст, причинени 

от ESBL-продуциращи и непродуциращи микроорганизми, разпределени по 

пол. 
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4. Да се изследва заболяваемостта от уроинфекции в детска възраст, причинени 

от ESBL-продуциращи и непродуциращи микроорганизми, разпределени по 

възрастови групи. 

Материал и методи: Изследването включва анализ на 4 204 клинични проби 

урина от пациенти в детска възраст за периода 2010-2012 г, изследвани в 

лабораториите МДЛ „Лаборекспрес 2000”- 3702; МБАЛ „Св. Анна – 353; РЗИ-

Варна - 149. 

Приложени са документален и статистически методи. Прилагания тест „двойно-

дисков синергизъм“ за доказване на ESBL-микроорганизмите в МДЛ 

„Лаборекспрес 2000”, „Св. Анна“ и РЗИ-Варна е описан. Не са прилагани 

молекулярно-биологияни методи. 

Резултати и обсъждане: Разделът включва 7 глави, в които последователно е 

направен сравнителен анализ на относителния дял на позитивните за инфекциозен 

причинител проби урина от амбулаторно болни и хоспитализирани пациенти по 

години. Изведен е относителният дял на ESBL-продуциращите бактериални 

щамове, разпределени по пол, възрастови групи и антибиотична резистентност. 

      Изводи: Направени са 14 извода касаещи разпространението на уроинфекциите при 

деца от 0 до18 годишна възраст във Варненска област. Около 20% от изследваните 

показват наличие на бактериална флора по-често срещана при момичета във 

възрастова група 1-3 години, отколкото при момчета. Наблюдава се покачване на 

дяла на бактериалните и гъбични инфекциите, като причина за оплаквания, свързани 

с отделителната система при пациентите в детска възраст. Данните показват, че за 

периода 2010 - 2012 година този дял се покачва с приблизително 10 %. 

Грам-отрицателната микробна флора включва 91% от изолатите. Водеща роля 

имат E. coli, P. mirabilis и K. pneumoniae. Относителният дял на ESBL-

продуциращите бактериални щамове е 6%, отново най-висок във възрастова група 

1-3 години. От ESBL-продуциращите изолати 47% са E. col  и  29% K. pneumoniae. 

Препоръки: Въз основа на направените изводи са формулирани препоръки към 

здравните работници, имащи отношение към детекцията на ESBL-съдържащите 

бактерии, към лекарите, които назначават съответното лечение на пациент с 

диагностицирана уроинфекция, към звената на здравеопазването, които имат за 

цел борба с антибиотичната резистентност и не на последно място към пациентите 

с уроинфекции, които трябва да са запознати с рисковете, които крие едно на пръв 

поглед безобидно самолечение.  

Приноси: 
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Направено е статистико-епидемиологично проучване на голям обем изследвани 

пациенти в детска възраст 0-18 години с изводи важни предимно от практическа 

гледна точка. 

Получените резултати показват честотата на уроинфекциите, тяхното 

разпространение в зависимост от пол, възраст на пациентите, видовете 

микроорганизми които ги причиняват, относителния дял на основните видове с най-

голямо клинично значение ESBL-продуциращи бактерии.  

Проучването се провежда за първи път във Варненски регион и представлява анализ 

на данни от три микробиологични лаборатории, изследващи амбулаторни и 

стационарни пациенти. 

Данните от прочването на микробната резистентност към най-често използвание 

антибиотични препарати допринася за формиране на антибиотична политика за 

амбулаторната практика.  

Дисертационният труд допринася за обогатяване на знанията относно особеностите на 

уроинфекциите в детска възраст причинявани от ESBL-продуциращи бактерии.  

Публикации и участия във връзка с дисертационния труд: 

Представени са 4 публикации по темата, в които авторката на дисертационния труд е 

водеща. 

Авторката има 4 участия в научни форуми, включително и един международен. 

 Авторефератът на дисертационния труд е подготвен на 53 страници, структуриран и 

онагледен според изискванията и отразява напълно в резюме дисертационния труд.  

Спазени са всички изисквания по процедурата за разкриване и протичане на 

докторантурата, съгласно Закона за развите на научния състав и Правилника на МУ-

Варна.  

Заключение 

Предоставеният ми за рецензиране дисертационен труд на биолог Нели Миткова 

Лодозова, асистент в Медицински колеж Варна, УНС Медицински лаборант  и 

редовен докторант в катедра Предклинични и клинични дисциплини на ФФ, МУ-

Варна на тема: Широкоспектърни β-лактамаза произвеждащи микроорганизми, 
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като причинители на уроинфекции при амбулаторни и хоспитализирани 

пациенти в детска възраст - характеристика и епидемиология  отговаря на 

изискванията за придобиване на образователна и научна степен „доктор“  

Препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да присъди на Нели 

Миткова Лодозова образователна и научна степен „доктор“, към което се 

присъединявам. 

Подпис: 

Доц. Д-р Лилия Иванова дм. 

 


