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С Т А Н О В И Щ Е 
 

от проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм, 
от Катедра Микробиология и Имунология на Медицински Университет –Пловдив 

 
относно  дисертационния труд за ОНС „доктор” 

„ Широкоспектърни бета-лактамаза произвеждащи микроорганизми като 
причинители на уроинфекции при амбулаторни и хоспитализирани пациенти в 

детка възраст – характеристика и епидемиология”  
 

с автор Нели Миткова Лодозова, асистент по микробиология в МУ-Варна 
  

Биографични данни за докторантката 
 Родена във Варна през 1984 г., докторантката  Нели Лодозова завършва висшето си 

образование през 2012г. с отличен успех в Шуменския университет като магистър по биолог. 
Започва работа като асистент в същия ВУЗ в Катедрата по биология на Факултета по 
природни науки, а от 2013 г. след конкурс постъпва като асистент по микробиология в 
Медицинския колеж на МУ-Варна, където работи и до сега.  

 
Актуалност на темата и общи данни труда 
 Актуалността на разработения от Н. Лодозова дисертационен труд се обуславя от 

факта, че широко-спектърните бета-лактамази (ESBLs) и продуциращите ги бактерии заемат 
сериозно място сред съвременните микробиологични изследвания. Тази разнообразна група 
от ензими предизвиква изграждане на резистентност към бета-лактамните антибиотици от 
страна на произвеждащите ги чревни бактерии. Много изследователи в света работят върху 
детекцията на ESBLs със стремежа да уточнят не само тяхната честота и разнообразие, но и 
кодиращите ги гени и така да подпомогнат адекватната терапия на инфекциите, с които се 
асоциират. В България продукцията и клиничното значение на ESBLs е във фокуса на 
няколко колектива от микробиолози в медицинските университети. Анализът на локалните 
данни за ESBLs е необходим за изграждане на адекватна антибиотична политика в лечебните 
заведения и представлява неотменен етап от рутинните задължения на диагностичните 
микробиологични лаборатории. 

Нуждата от характеризиране на честотата и епидемиологичните особености на тези 
ензими и произвеждащите ги бактерии като причинители на уроинфекции в детската възраст 
във Варненския регион обуславя интереса на  докторантката при разработване на настоящия 
труд и определят поставените цел и задачи като значими и актуални.  

Дисертационният труд е структуриран в 9 раздела – 1/ литературен обзор, 2/ 
въведение,  3/цел и задачи, 4/ материали и методи, 5/резултати и обсъждане, 6/ заключение 7/ 
изводи и препоръки, 8/ приноси и 9/ използвана литература. С удоволствие подчертавам 
доброто онагледяване на текста с информативни фигури и таблици. Научният труд е написан 
на точен научен език, в който проличава активното лично отношение на докторантката по 
дискутирания проблем. 

Литературният обзор е синтезиран умело върху представяне на главните анатомо-
физиологични особености на пикочната система при децата като предпоставка за възникване 
на уроинфекции, основните характеристики на водещите причинители на тези инфекции, 
микробиологичните методи за изследване на урина и на ESBLs, клинична картина и лечение 
на детските уроинфекции. Обзорът има пропедевтичен характер и отговаря на изискването за 
постигане на образователния характер  на академичната степен „доктор”. Представя и добрата 
възможност на докторантката да анализира и обобщава наличните литературни данни. Целта - 
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„да се характеризират  широкоспектърните β-лактамаза произвеждащи микроорганизми 
(ESBLs) като причинители на уроинфекции при амбулаторни пациенти в детска възраст” и 
свързаните с нея задачи, е ясно поставена. В проучването са включени впечатляващ брой 
материали - 4 204 клинични проби урина, получени от пациенти в детска възраст и 
изследвани в  СМДЛ “Лаборекспрес 2000”, МБЛ „Св. Анна и РЗИ - Варна. Това е сериозна 
основа за достоверността на получените резултати и изводи. 

Приложени са два рутинни метода на проучване: епидемиологични и статистически. 
Въпреки че те не представляват методична новост в дисертацията, използването им за 
представяне на резултатите е адекватно и добросъвестно.   

Резултатите включват собствените епидемиологични проучвания на Н. Лодозова  
върху видовете изолати от урини на деца, относителния дял на диагностицираните 
положителни проби за микробна инфекция, доказаните ESBLs изолати от всички 
положителни проби (6%), разпределение по пол и възраст на пациентите в детска възраст с 
диагностицирана уроинфекция, резистентност към антимикробни средства на ESBLs  
изолатите. 

Литературната справка съдържа 120 източника, от които 43 на български език.  
Изборът им и фактът, че болшинството от цитираната литература е от последните 10 години, 
подкрепя впечатлението за добрата осведоменост на авторката. 

 
Оценка на научните приноси 

 Приемам формулираните ПРИНОСИ на дисертационния труд, които носят предимно 
значение за региона. Извършено е първото във Варна комплексно епидемиологично 
проучване за  разпространението и причинителите на уроинфекции при деца от 0 до 18 
годишна възраст с фокус  върху бета-лактамаза произвеждащите бактерии, като са 
анализирани данните от три варненски микробиологични лаборатории.  Получените 
резултати демонстрират честотата на тези уроинфекции, видовете изолати от урина, 
значението на бета-лактамаза продуциращите бактерии. Пoдчертана е ролята на най-честите 
изолати:  E. coli, Klebsiella pneumoniae, P. mirabilis, ESBLs продуцентите (E. coli, Klebsiella 
pneumoniae, E. aerogenes, K. oxytoca, E. cloacae и M. Morganii)  и антибиотичната им 
резистентност, което насочва към избора на адекватна терапия. 

Авторефератът на дисертационния труд отразява пълно извършената работа по 
дисертацията. 

 
 Публикации и съобщения във връзка с дисертационния труд 
 Във връзка с дисертацията си докторантката има публикувана 1 научна статия в 

българско списание. В списъка са дадени още 4 под печат, но нито една от тях не ми е 
представена като пълнотекстов вариант и затова не мога да предложа мнение по 
съдържанието им. Авторката е участвала и  в 5 научни форуми с данни от дисертацията си 
като е направила достояние резултатите от своя труд на научната общност. 

           
Критични бележки към дисертационния труд: 
1. По структурата на дисертацията - считам, че въведението трябваше да предхожда 

литературния обзор, ориентирайки читателя към основните моменти на представения труд и 
обосновката на проучването. 

2. Към раздел „Материали и методи” - статистическите методи не са описани детайлно. 
3. Някои от таблиците и фигурите в раздела „Резултати и обсъждане” дублират една и 

съща информация в проценти и беше желателно да бъдат представени само едните или 
другите, още повече, че цифрите присъстват и в текста. 

3. Към цялостната концепция за анализ на ESBLs продуциращи бактерии като 
причинители на уроинфекции в детската възраст - работата щеше да спечели повече, ако бяха 
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събрани, запазени поне част от ESBLs изолатите и изпратени за допълнително определяне на 
някои гени с цел установяване на  водещите видове ESBLs във Варна. 

4. В обсъждането на резултатите липсва информация за новостите при определяне на 
ESBLs  и лечение на инфекции, причинени от ESBLs продуциращи микроорганизми, според 
европейските консенсусни насоки за антимикробна чувствителност (EUCAST 2013) и 
различията с препоръките по CLSI.. 

5. Изводите имат характер на обобщени резултати, а не синтезират аналитично  и кратко 
получените данни. Тринадесетият извод е доказан много отдавна и няма приносен характер, 
тъй като е следствие от ESBLs продукцията на изолатите, а именно:  „всички видове  ESBLs  
са 100% устойчиви на ампицилин (пеницилин) и цефпрозил и цефуроксим (II-ра генерация 
цефалоспорини)” и  „Всички видове ESBLs  са 100% устойчиви на пиперацилин”. 

6. Позволявам си да изразя известно несъгласие с коментара в препоръките, че „…в 
нашата страна … фенотипна детекция на ESBLs рутинно се прилага само в някои столични 
лаборатории и тепърва и в някои от тези в по-големите градове в страната”.  Фенотипната 
детекция на ESBLs  се прилага задължително в микробиологичната диагностика в страната; 
нещо повече - тя е обект на ВОК двукратно годишно, а поне в още един университетски град 
освен София (Пловдив), се използват от няколко години генетичните методи за установяване 
ESBLs и карбапенемазна продукция. Резултатите от тези проучвания са били обект на 
публикации или съобщения на конгреси на БАМ. 

 
Въпроси към докторантката: 
1. Какви конкретни статистически анализи са използвани в дисертационния труд? 
2. Какви са най-честите видове ESBLs ензими  и свързаните с тях гени, доказани  в 

България на базата на молекулно-биологични методи? 
3. Счита ли, че повишаването на относителния дял (с 10%) на изолираните 

микроорганизми от урини през годините се дължи на увеличена заболяемост от уроинфекции 
в детска възраст или подобряване качеството на диагностиката в микробиологичните 
лаборатории? 

 
В заключение, въпреки представените критични бележки считам, че дисертацията на 

Нели Лодозова е старателно и задълбочено подготвен и завършен труд върху съвременното 
епидемиологично състояние на ESBLs продуциращите бактерии като причинители на 
уроинфекции при децата от Варна.  Въз основа на това гласувам с «ДА»  за присъждане на 
ОНС “доктор” на докторантката по докторска програма «микробиология». 

 

                          
 

04.01.2015 год.                              Проф. д-р Мариана Мурджева, дм                                              


