
СТАНОВИЩЕ 

от професор д-р Красимир Методиев,  д.м.н., 

Ръководител Катедра Предклинични и клинични науки, ФФ, МУ-Варна 

 

 

Относно: научен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  

на тема „Широкоспектърни β-лактамаза произвеждащи микроорганизми, като 

причинители на уроинфекции при амбулаторни и хоспитализирани пациенти в детска 

възраст - характеристика и епидемиология”, с автор биолог Нели Миткова Лодозова, 

асистент по микробиология в Медицински Колеж при МУ-Варна, редовен докторант при 

Катедра Предклинични и клинични науки на МУ-Варна 

С решение на Председателя на Научното жури при МУ-Варна проф.д-р Красимир Методиев 

съм определен и като член на същото Жури да дам становище относно представен за 

официална защита научен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ 

на тема „Широкоспектърни β-лактамаза произвеждащи микроорганизми, като причинители 

на уроинфекции при амбулаторни и хоспитализирани пациенти в детскавъзраст - 

характеристика и епидемиология”, с автор биолог Нели Миткова Лодозова, от МУ-Варна. 

 

Кратки биографични данни:  
 

Нели Лодозова е родена през 1984 г. във Варна, където завършва гимназиалното си 

образование, след което и Шуменския университет с отличен успех, първоначално като 

бакалавър през 2010 г., след което и като магистър през 2012 г. по специалност 

микробиология.  

От същата 2012 г. до м.юни 2013 г.е на работа в Шуменския университет като асистент по 

микробиология, във Факултет Природни науки, катедра Биология.  

В началото на 2013 г. е зачислена като редовен докторант към Катедрата по Предклинични 

и клинични науки на МУ-Варна, с научни ръководители проф. Кр.Методиев и доц. 

Д.Близнакова.  

От м.юни 2013 г. с конкурс е назначена като асистент по микробиология към Медицински 

колеж на МУ-Варна и към същата Катедра на МУ-Варна.  

Владее английски и руски езици и много добри компютърни умения.  

Има общо 11  публикации, от които пряко касаещи дисертационната тема са 5 (една от тези 

публикации е в чужбина, под печат), има и 5 участия на научни форуми, едно от които е в 

чужбина.  

Със Заповед на Ректора на МУ-Варна е зачислена като докторант на самостоятелно 

разработване на научен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, 

считано от 29.07.2013  (Заповед №. Р-109-236).  

Със Заповед на Ректора на МУ-Варна Р-109-248 е отчислена с право на защита, считано от 

от 12.12.2014 г. 

Научни ръководители на дисертационната тема са проф.д-р Красимир Методиев, и доц.д-р 

Димитричка Близнакова, и двамата от МУ-Варна. 



 

 

Анализ на предоставените ми за рецензиране материали: 

 

Предоставените ми за рецензиране материали по дисертационния труд на биолог Нели 

Лодозова съдържат: дисертационен труд, проект за автореферат, биографични и 

професионални данни за докторанта, административни документи от Катедрата и Ректората 

на МУ-Варна, копия от публикации и участия в научни форуми, декларация, сертификат, 

информационна карта и съответните протоколи. 

 

Дисертационният труд е развит на 102 стандартни машинописни страници, като обхваща: 

същкрнащения 3 стр., описание на съдържанието 2 стр., литературен обзор 33 стр., 

въведение 2 стр., цел и задачи 2 стр., материали и методи 3 стр., резултати и обсъждане 38 

стр., заключение 1 стр., изводи и препоръки 8 стр., приноси 1 стр., литературна справка  

19стр. Литературната справка съдържа общо 120 източника, от които 43 източника на 

кирилица.  

 

Дисертационният труд е изграден по всички изискуеми стандарти у нас, отговаря на 

изискванията за разработване на дисертация според законовите норми в България и е 

представен в напълно адекватен и отлично изработен и онагледен вариант.  

 

Темата на дисертационния труд е изключително актуална, насочена е към изследване на 

широкоспектърни β-лактамаза произвеждащи микроорганизми, като причинители на 

уроинфекции, които са във фокуса на колегите микробиолози, имунолози, инфекционисти 

и епидемиолози като акцентът пада на амбулаторни и хоспитализирани пациенти в детска 

възраст. Това е много важен момент в съвременната българска медицина, пред вид на 

зачестяващите уроинфекции именно в тази възрастова ниша. Авторът, биолог Лодозова, 

описва в дисертационния си труд подробната характеристика и епидемиология на тази 

инфекциозна патология 

Пред вид факта, че разработката на дисертанта има сериозна практическа стойност, 

подборът на темата говори за актуално, съвременно и целенасочено научно дирене, за което 

поздравявам докторанта. 

 

Литературният обзор е развит много добре и е адекватен на темата на дисертационния труд. 

Прави добро впечатление фактът, че докторантът включва в обзора литературни данни 

съссъвсем съвременно звучене, като значителна част от цитираните източници са след 2006 

г., а позоваването на водещите родни специалисти у нас в анализа на литературните 

източници е похвално. Впечатлява изключително доброто онагледяване с картини, таблици 

и фигури, като по този начин литературният обзор на дисертационния труд придобива едно 

сериозно пропедевтично звучене. Приложените класификация на уроинфекциите, 

разпределението на антибиотиците по групи и действие, цитираният алгоритъм, таблиците 

на използваните терапевтични препарати и анализът на литературните източници са 

отлично представени, като дисертантът най-коректно е дала авторските линкове към всяко 

използвано приложение, особено на чуждите таблици и графики.    

 



Въведението е кратко, ясно и очертава стратегията на проучването.  

 

Цел и задачи: формулирани точно и адекватно, отговарят на заложената за разработване 

тема. На мен лично ми допада конкретността и посочените само в 4 точки задачи за 

изпълнение на поставената задача, сравнено с други дисертации, където авторите са се 

разпростряли на 10 и повече ненужно раздути цел и задачи. В този смисъл, докторантът е 

успяла да даде ясно и показателно какво цели и как да го реализира. Самата цел: да се 

характеризират  широкоспектърните β-лактамаза произвеждащи микроорганизми (ESBLs), 

причинители на уроинфекции при амбулаторни пациенти в детска възраст дава 

изключително актуална насока. 

 

Материали и методи: изключително добро впечатление прави огромният обем на 

изследваните проби, макар и в не дългия срок от 3 календарни години: 4 204 клинични 

проби урина, диагностицирани в периода 2010 - 2012 година. Материалите са изследвани в 

три независими лаборатории във Варна: МДЛ „Лаборекспрес 2000”, Микробиологична 

лаборатория на Унив. Болница „Св. Анна“, както и Отдел Микробиология на РЗИ-Варна. 

Описанието на методите включва пълни подробности, не само на самата методология, а и 

на прилаганите консумативи, среди, оцветители и култури.  

 

Резултати и обсъждане: докторантът разделя получените резултати на три групи, съответно 

на изследванията на пробите в трите визирани по-горе лаборатории: така например, в МДЛ 

„Лаборекспрес 2000”, от изследваните за периода 3 702 проби урина от деца, 719 са 

положителни за наличие на инфекциозен причинител, което представлява 19% от тях.  

От 353 изследвани проби в Унив. болница „Св. Анна”, 85 са положителни по същия 

показател, т.е. 24%, а в РЗИ-Варна, от 149 изследвани проби, 30 са положителни – 20%. 

Тоест, има един релативно постоянен процент (с минимални отклонения, от 19% до 24%) 

на отчетените положителни тестове в отделните лаборатории.      

Интересно е установеното различие по пол при изследваните проби на пациентите в 

отделните медицински заведения. От общо 493 момичета с положителна уринна проба за 

инфекция, изследвани в трите лаборатории, 32 са ESBLs, което е 6,5 %, а при момчетата – 

от 340 проби, 16 са с доказани мултирезистентни щамове от вида, т.е. 4,7 %.  

Авторът напълно коректно дава и анализ на отклоненията в увеличаване или намаляване на 

положителните проби и разпределението им по пол в отделните три години на проучването, 

като установява статистическа достоверност на разликите в трите лаборатории.  

Разпределението по възрастови групи също данва една много ясно подчертана картина: 

данните и от трите лаборатории сочат, че най-голям дял имат пациентите във възрастовата 

група между 1-3 години. В МДЛ „Лаборекспрес” те са 224 от 719 души (31 %), в Унив. 

болница „Св. Анна” – 28 от 85 пациента с положителна проба за уроинфекция, т.е. 32 %, а 

в РЗИ-Варна – 12 от 30 души ( 40 % от положителните проби урина).  

Анализирайки данните от изследванията в трите лаборатории, дисертантът отчита 

разнообразен набор от микроорганизми, установени в пробите. Най-общо може да се 

посочи, че микроорганизмите са главно Грам-отрицателни бактерии, като E. coli, Proteus 

spp., Klebsiella spp., са с най-висок дял, като това подкрепя резултатите на редица други 

изследвания, разработвани от други автори. 

Тъй като основната цел на дисертационната работа е широкоспектърните β-лактамаза 

произвеждащи микроорганизми (ESBLs), то тяхното разпределение по съответния вид на 



микроорганизма има особено значение.  Дисертантът акцентира на факта, че в 48-те ESBL-

изолата, установени в общия брой проби урина, най-голям брой са тези с E. coli – 22  (чиито 

дял в % отговаря на 45 % от всички детектирани широкоспектърни бета-лактамаза-

съдържащи микроорганизми в трите лаборатории за периода), следвани от 14 броя K. 

pneumoniae (29 % от ESBLs), 5 E. aerogenes (10 %), 4 K. oxytoca (8 %), 2 E. cloacae (4 %) и 1 

M. morganii (2 %). 

Отчитайки данните, получени от установяването на ESBL-изолатите, авторът стига до  

следните изводи: 

E. coli представляват почти половината от всички изолирани бактерии, съдържащи 

широкоспектърни бета-лактамази (47 %) или 22 изолата.  

Тази стойност на ESBLs при вида представлява 5 % от всички детектирани E. coli, като 

причинители на уроинфекции при пациенти в детска възраст в трите лаборатории. 

K. pneumoniae е вторият най-често срещан ESBL-изолат, които представлява 29 % от бета-

лактамаза-съдържащите бактерии. 

Останалите видове бактерии, които представят наличие на ензима бета-лактамаза са E. 

aerogenes, K. oxytoca, E. cloacae и M. morganii.  

Смесените инфекции, от два, и рядко три микроорганизма, отново дават приоритет на E. 

coli, представен в 77% от случаите.  

Изключително добре е анализирана частта с изследваната антибиотик резистентност, като 

за целта дисертантът онагледява резултатите си с много добре изготвени таблици, даващи 

отлична онагледяемост на това, което е установено.  

 

Заключение, изводи и препоръки: отново адмирации към докторанта за стегнатите и 

конкретни изводи, които са 14, обхващащи всичко по един най-пълноценен и реалистичен 

подход за анализ на постигнатите резултати.  

На базата на събраните и обработени данни в своята дисертационна работа, биолог 

Лодозова дава препоръки, които са насочени 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: приносите на дисертационния труд на докторанта са описани в 5 абзаца, те са 

несъмнени и най-важното с ясна цел за тяхното приложение у нас. От особена важност те 

са за Община Варна, където живее и работи авторът на дисертационния труд, и където има 

възможност да даде своята експертиза за подобряване на ситуацията със зачестяващите 

уроинфекции в детска възраст.  

 

Литературна справка, списък публикации и съобщения, участия в научни форуми и 

цитирания, свързани с дисертационния труд: от представените 5 публикации по темата, 

докторантът е първи автор в 4 и съавтор в петия публикуван материал. Искам да уточня, че 

Нели Лодозова и Нели Ерменлиева, така както тя бе зачислена в дикторантура, са нейните 

имена, но след сключването на брак, тя прие фамилното име Лодозова. Петата публикация 

е в Сборника на 5-та Юго-Източно Европейска Конференция по химиотерапия, инфекции 



и рак в Блед, Словения, м.октомври 2014 г., където дисертантът имаше участие с постер, а 

материалът е отпечатан в пълен обем като публикация в издадения там Сборник.  

Участията в научни форуми по темата са общо 5, от които 4 в национални конференции и 

конгреси и 1 в чужбина (Блед, Словения).  

 

Проект за автореферат: Авторефератът във вида, в който е представен при мен, е развит на 

53 стандартни машинописни страници.  

Отговаря на всички необходими законови изисквания, написан е на много добър научен 

език, съдържа в резюме цялата идея на дисертационния труд.  

Намирам някои несъществени граматически и стилови грешчици, отпечатани съседни на 

клавиатурата букви. Това, обаче, по никакъв начин не намалява стойността на разработката 

на докторанта.                

Като определен бонус бих акцентирал изключително добре онагледения материал с 

отлично изработени таблици и графики. 

 

Заключение: въз основа на предоставените ми материали за изготвяне на становище   

относно дисертационния труд на докторанта биолог Нели Лодозова, асистент по 

микробиология към Медицински колеж и Катедра Предклинични и клинични науки при 

МУ-Варна, напълно убедено давам положително мнение за качествата и безспорната 

необходимост за родната медицина на разработената от нея тема „Широкоспектърни β-

лактамаза произвеждащи микроорганизми, като причинители на уроинфекции при 

амбулаторни и хоспитализирани пациенти в детскавъзраст - характеристика и 

епидемиология”. 

Позволявам си да се обърна към уважаемите членове на Научното Жури да гласуват със 

своя положителен вот за присъждане и продобиване на образователната и научна спепен 

„доктор“ на дисертанта, така както и аз ще направя.    

 

 

Подпис: 

Проф.д-р Красимир Методиев, д.м.н.                                              27-01-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


