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ДАННИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ДОКТОРАНТА 

 

Университетско образование:  2004 г. – магистър, хуманна медицина, 

Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – гр. Варна 

Професионален стаж:     

От 2004 до 2006г. – лекар-ординатор във Вътрешно отделение, МБАЛ «Св. 

Анна» АД , Варна; 

От 2006 до 2008г. – лекар – ординатор в спешен приемен кабинет, ВМА 

МБАЛ Варна; 

От 2008 до 2011г. – лекар-асистент към Терапевтична клиника, ВМА МБАЛ 

Варна; 

От 01.07. 2011 до 25. 11. 2011г. – лекар в Отделение по интензивна терапия, 

ВМА МБАЛ Варна; 

 От 28.11.2011 – 14.02.2013 г. – лекар-специализант при Клиника по 

пневмология и фтизиатрия – интензивно респираторно отделение, УМБАЛ “Св. 

Марина” – Варна; 

 От 15. 02. 2013 г. – и понастоящем, асистент в Клиника по пневмология и 

фтизиатрия, УМБАЛ “Св. Марина” – Варна. 

Общо професионален стаж като лекар – 10 години 

След дипломно образование: от 15.09.2009г. зачислен като специализант 

по Пневмология и фтизиатрия,   Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев 

Стоянов” – гр. Варна.  

От 21. 06. 2012г. – докторант на самостоятелна подготовка,  по 

професионално направление Медицина, научна специалност Белодробни болести, 

код 03.01.17., към Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ “Св. Марина” – 

Варна, Медицински Факултет, Медицински Университет, Варна. 

Следдипломни курсове: 
- „Спирометрия” 26-27 Номеври, гр. Пловдив 2011 г. 

- Продължаващо следдипломно обучение по белодробни болести - 

2011” 26-27 Ноември гр. Пловдив 2011 г. 
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- „Progress on the treatment of COPD” ERS PG course at ERS Congress 1-5 

Sept Vienna (Austria) 

- “Clinical failure of treatment of respiratory infections” ERS PG course at 

ERS Congress 1-5 Sept Vienna (Austria) 

- “Monitoring of asthma, COPD and other airway diseases” 21-23 March 

2013 г. Liege (Belgium) 

- „Спирометрия-модул 3” 29.06.2013 г.  гр.Пловдив 

- „Продължаващо следдипломно обучение по белодробни болести - 

2013” 29-30 Ноември 2013 г. гр. Пловдив 

Научни награди 
- Втора награда за най-добра презентация на лятна среща на БДББ – 

Албена 2013, презентация на тема:„Повишен оксидативен стрес и 

възпаление при пациенти с ХОББ и асоциацията им с белодробната 

функция” 

- Silver sponsorship за участие на годишния конгрес на ERS Vienna 

2012 абстракт на тема: „The metabolic syndrome in patients with chronic 

obstructive pulmonary disease and its association with airway obstruction” 

Член е на Български Лекарски Съюз, Българско дружество по 

белодробни болести и European Respiratory Society. 

                 Владее отлично писмено и говоримо английски и немски език. Има 

отлична компютърна грамотност. 

                Д-р Велин Стратев е утвърден ерудиран лекар и преподавател, със 

забележителна теоретична подготовка, богат клиничен опит и широка обща 

култура. Има опит в работата си като асистент и участва в подготовката на 

студенти на български и английски език. Участва активно като лектор в научни 

конгреси и симпозиуми в областта на белодробните и вътрешните болести.  
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ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

1) Актуалност на проблема 

1.  Дисертационният труд на д-р Велин Стратев  е посветен на един от най-

актуалните проблеми в съвременната медицина, включващ новите 

аспекти в патогенезата и развитието на хроничната обструктивна 

белодроба болест (ХОББ). ХОББ е заболяване с важна социална 

значимост. То засяга повече от 210 милиона сред възрастното население 

и е причина за смъртта на 3 милиона годишно (5% от общата смъртност). 

Това е единственото заболяване, което е с тенденция за увеличение на 

смъртността и се предвижда, че ще заема 3-то място като причина за 

смърт към 2030г. Съвременните проучвания в патогенезата на ХОББ 

акцентират върху основната роля на нискостепенното системно и 

белодробно възпаление, което обуславя прогресиращия ход на болестта, 

ремоделирането на малките дихателни пътища и деструктивните 

промени в белодробния паренхим. ХОББ е комплексно многофакторно 

заболяване със системни ефекти и изразен коморбидитет, за развитието 

на което роля имат както екзогенни фактори на средата, така и 

разнообразие от генетични фактори. През последните години се 

наблюдава повишен интерес към ролята на оксидативния стрес и редица 

рискови фактори свързани с него – тютюнопушене, ниско системно 

възпаление, метаболитни нарушения. Изключително актуална за 

съвременното поведение при ХОББ е оценката на тези промени за 

развитието, тежестта, протичането и прогнозата на болестта. Все още са 

сравнително малко публикациите за използването в клиничната практика 

на някои антиоксидантни маркери, и възможността за използването им 

като предиктори за ранната диагноза, оценка на тежестта и 

диагностично-терапевтичния подход при ХОББ. В тази връзка са 

насочени изследванията на д-р Велин Стратев за проучване ролята на 

някои антиоксидантни ензими (супероксид дисмутаза – СОД и глутатион 

пероксидаза – ГПх) при стабилна ХОББ и по време на екзацербации, 

както и възможността за използването им като маркери за оксидативния 
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стрес при ХОББ.  Липсата на проучвания в България, а и малкото такива 

в световната литература за ролята на метаболитния синдром (МС) и 

затлъстяването в развитието на ХОББ, и асоциацията им с 

антиоксидантния статус, дава основание на дисертанта да включи в 

дисертацията си и този проблем. 

Заглавието на дисертационния труд вече показва целите на дисертанта, а 

именно изясняване ролята в промяната на някои антиоксидантни ензими, 

възпалителни и метаболитни маркери в протичането, тежестта и прогнозата на 

ХОББ.  

2) Структура, оформление и автореферат 

 Представеният дисертационен труд е структуриран по възприетите у нас 

правила. Той включва въведение, литературен обзор, цел и задачи, материал и 

методи, резултати онагледени с таблици и фигури, обсъждане, заключение, изводи, 

насоки за бъдещи проучвания, приложения и книгопис, в обем от 127 страници и е 

добре онагледен с 19 таблици и 22 фигури. 

 Обзорът е написан в обем от 36 страници, като съставлява 28% от 

дисертационния труд, отговарящо на изискванията. В него много точно и 

премерено са представени най-важните въпроси свързани с разработвания проблем. 

Представени  са всички съвременни молекулярно биологични и генетични данни за 

възпалителната патогенеза на ХОББ, и тяхната роля за развитието, тежестта, 

екзацербациите и прогресията на заболяването.  

Много добре са представени разделите за патогенезата на ХОББ и ролята на 

нискостепенното възпаление за развитието на болестта.  Изключително детайлно е 

разгледано значението на възпалителните маркери, и в частност ролята на CRP 

(1.2). В част 2 дисертантът много компетентно разглежда ролята на оксидативния 

стрес в патогенезата на ХОББ, като искам да подчертая познанието на автора по 

проблема въз основа на направената справка в българските и световни публикации. 

Особено подробно е описана ролята и значението на някои антиоксидантни 

ензими, които са включени в изследователския проект на дисертанта: Супероксид-

дисмутаза (СОД) и Глутатион-пероксидаза (ГПх) (2.3.2), както и ролята на редица 

рискови фактори повлияващи стпента на оксидативния стрес при ХОББ – 2.2.1, 
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2.2.2. Дисертантът е описал и най-често използваните методи за оценка на 

оксидативния стрес – 2.3.1, 2.3.2. Те отразяват най-новите данни от изследвания в 

последните 5 години. В обзора се разглеждат и възможните съвременни насоки в 

профилактиката и лечението на ХОББ, както и възможността за използване на 

някои от тези маркери като предиктори за тежестта на болесттта, при стабилна 

ХОББ и екзацербации, връзката с коморбидитета, и основно с метаболитния 

синдром при този контингент болни. Много добро впечатление прави ясното и 

точно мнение на дисертанта по всички засегнати въпроси, като всички твърдения 

са напълно верни. В заключението на литературния обзор д-р Велин Стратев 

представя обобщения, от което са формулирани заключения за мястото и 

клиничното значение на представения проблем, оформени са предпоставки за 

актуалността и необходимостта от провеждане на по-детайлни проучвания в тази 

насока. 

          Литературният обзор е изграден на базата на 289 източника от български и 

чужди автори. Книгописът включва 12 публикации на кирилица и 277 на латиница 

от последните десет години. Използваните материали показват добро познаване от 

дисертанта на постигнатите резултати, включително и тези от български автори. 

Цитациите са точни и коректни. Като цяло литературният обзор показва 

задълбочената предварителна подготовка на автора по проучвания проблем, 

написан е на добър български език с ясни изречения и точна мисъл.  

          Приемам представеният автореферат, който възпроизвежда добре и в 

достатъчна степен дисертационния труд.    

          3) Научна хипотеза, цел и задачи на дисертацията 

 Целта и задачите на дисертационния труд са формулирани точно и 

отговарят на заглавието. Включени са 9 задачи с конкретен характер, изпълнението 

на които съответства на поставената основна цел, с оглед защитаване на 

изградената хипотеза в дисертационния труд. Поставените задачи изискват за 

осъществяването им собствен принос от страна на дисертанта. Те са достатъчно  на 

брой, като авторът се е ограничил от включване на излишно голям брой задачи. 

          4) Проучени болни и ползвани методи за изследване 
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 Разделът материали и методи е представен добре от д-р Велин Стратев в 

обем от 7 страници, като са обособени в отделни части подбора на участниците и 

използваните методи на изследване. Дизайнът на проучването е издържан и 

съобразен с изискванията за прецизност и достоверност. Дизайнът на проучването 

е одобрен от Етичната Комисия към Медицински Факултет, Варна (приложение 1). 

Всички пациенти са били включени на доброволен принцип в изследването, били 

са запознати с целта и задачите на изследването, като са спазени правилата на 

Добра Клинична Практика.  

 Дисертационният труд е разработен върху 286 участници (183 пациенти с 

ХОББ и 103 контроли без респираторни заболявания), за периода от 2008 до 2013г. 

Всички участници са попълнили писмено информирано съгласие преди започване 

на проучването (приложение 2). 

            Пациентите са  били разделени в 3 групи – пациенти с ХОББ в екзацербация 

(95), пациенти със стабилна ХОБББ (88), а участниците без респираторни 

заболявания са контролна група (103), съответстващи по възраст и демографски 

показатели. В зависимост от наличието на метаболитен синдром всички участници 

в проучването са били разпределени в две групи –  с клинично изявен МС и такива 

без МС. Наличието на МС е определено по критериите на международната 

федерация по диабет (248). В зависимост от стойностите на индекса на телесна 

маса (ИТМ) участниците са били разпределение в 3 групи: с нормално тегло 

(ИТМ<25), с наднормено тегло (ИТМ 25-30) и група със затлъстяване (ИТМ>30). 

Пациентите с ХОББ са подбрани по правилно изработени критерии, съобразени с 

препоръките на GOLD. Извършен е анализ за проверка на достоверността на 

резултатите при този брой пациенти, който е с висока степен на достоверност. 

Броят на изследваните лица в групите и подгрупите е достатъчен, за достоверна 

статистическа обработка на данните. Използваните методи за изследване на 

пациентите са описани подробно (клинични, инструментални), включително и 

методите за определяне активностите на СОД и ГПх. 

Статистическите данни са обработени с помощта на специализиран статистически 

пакет – SPSS за Windows, версия 19.0. Използвани са следните статистически 

методи: вариационен анализ, интервални оценки – доверителна вероятност 
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(сигнификантност) – р<0.05. Непараметричен анализ – при оценка на 

категорийните признаци е използван критерий χ2 (хи-квадрат) по Pearson; за 

сравненията по пол и възрастови групи са приложени Mann-Whitney  и Kruskal-

Wallis непараметрични тестове; корелационен анализ; дисперсионен анализ; 

еднофакторен (ANOVA) анализ на вариабилността; многофакторен линеен 

регресионен анализ. 

          5) Резултати и обсъждане 
           Получените резултати са представени и онагледени добре в обем от 26 

страници, като напълно обхващат всички поставени задачи от дисертанта. В този 

раздел резултатите са добре онагледени в таблици и фигури, с добре подчертани 

статистически зависимости. Коректно са интерпретирани получените резултати от 

изследването на биохимични показатели и възпалителни маркери, като е 

установено че стойностите на CRP са били сигнификантно по-високи спрямо тези 

при  контролната група. В цялата група нивата на CRP са били значимо по-високи 

при активните пушачи спрямо бившите пушачи и непушачите. При използване на 

парциален корелационен анализ котролиран по пол и възраст, нивата на CRP са 

показли значима положителна корелация с пакетогодините и броя на изпушените 

цигари. От изключително значение са получените резултати при изследване на 

антиоксидантните ензими – СОД и ГПх. Те са били сигнификантно по-ниски при 

пациентите с ХОББ спрямо контролите. Стойностите на антиоксидантните ензими 

са показали значими промени при трите изследвани групи, като се наблюдава 

сигнификантна разлика между пациентите с ХОББ в екзацербация и тези със 

стабилна ХОББ, между групата с ХОББ в екзацербация и контролите, но не и 

между пациентите със стабилна ХОББ и контролната група, като е налице тренд на 

нарастване на антиоксидантнте ензими от групата на ХОББ в екзацербация към 

контролната група. Нивата на СОД и ГПх според спирометричния стадий по GOLD 

са били най-ниски при много тежка ХОББ. Установено е сигнификантно 

повишение на стойностите на антиоксидантните ензими след седем дневно лечение 

на екзацербацията по определен протокол при пациентите с ХОББ в екзацербация. 

Нивата на CRP са показали обратно пропорционална зависимост с нивата на СОД и 

ГПх при парциален корелационен анализ контролиран по пол и възраст. При 
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сравнение нивата на антиоксидантните ензими при участниците с МС, спрямо тези, 

които са без МС, стойностите на СОД и ГПх са били сигнификантно по-ниски при 

тези с МС. 

Изключително важна е цялостната интерпретация на резултатите, 

представена в обсъждането в обем от 18 страници, която подкрепя хипотезата на д-

р Велин Стратев за ролята на оксидативния стрес, в частност на  

антиоксидантините ензими СОД и ГПх, някои възпалителни маркери – СРП и 

коморбидитета, с акцент върху метаболитния синдром, като важни фактори за 

развитието, протичането, тежестта, степеннта на влошаване на белодробната 

функция и прогнозата при пациенти с ХОББ. Получените резултати са съпоставени 

с тези на други български и чуждестранни изследователи, които са били достъпни в 

използваната литература. Изпълнена е основната цел на настоящото проучване да 

се изследват нивата на антиоксидантните ензими и CRP при пациенти с ХОББ в 

период на екзацербация и стабилен стадиий на заболяването, и да се установят 

асоциациите на нивата им с бронхиалната обструкция, тютюнопушенето, както и с 

метаболитните нарушения и антропометричните показатели. В представения труд е   

установено, че продължителността и тежестта на тютюнопушене са рискови 

фактори, които водят до повишено хронично възпаление и повишен оксидативен 

стрес, като се асоциират с влошена блодробна функция. На базата на получените 

резултати е установено, че при пациенти с ХОББ е налице повишено хронично 

възпаление, измерено чрез нивата на CRP, и повишен оксидативен стрес, измерен 

чрез понижение нивата на антиоксидантните ензими (СОД и ГПх), което се 

асоциира с влошена белодробна функция при тези пациенти. Екзацебрацията е 

критично събитие в хода на болестта, при което се наблюдава допълнително 

повишение на  възпалителения отговор, както и повишен оксидативен стрес, като 

антиоксидантният статус на пациентите се възстановява след лечение, но не 

достига този при пациенти със стабилно заболяване. От получените резултати е 

установено, че наличието на метаболитен синдром при ХОББ води до 

допълнително влошаване на  антиоксидантния статус на пациентите и по-изразен 

възпалителен отговор. 

             6) Извод, научни приноси и препоръки 
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            Представените десет основни извода от дисертанта характеризират детайлно 

получените резултати. Те са ясно и точно формулирани и са резултат от прецизно 

изпълнение на поставените задачи и цел на дисертационния труд.  

             Дисертационният труд на д-р Велин Стратев има подчертано приносен 

характер в научно-теоретичен и научно-методичен аспект. Основните приноси на 

дисертационния труд са:  

1. За първи път в България е проведено проучване, което изследва нива на 

оксидативен стрес при пациенти с ХОББ в Българската популация и техните 

промени по време на екзацербация и стабилно състояние на болестта. Разработката 

е една от малкото в световната литература, която доказва силната асоциация на 

нивата на антиоксидантните ензими (СОД и ГПх) с бронхиалната обструкция. 

2. Проучването е второто в България, което изследва честотата  на МС при 

пациенти с ХОББ и първото такова, което изследва асоциацията на компонентите 

на синдрома с белодробната функция, и е първото в страната и едно от малкото в 

световната литература, което проучва нивата на антиоксидантни ензими при 

пациенти с ХОББ и МС. 

Представените от дисертанта приноси 1, 2, 5, и 6 са от изключително значение. Те 

са първи за България, но има макар и сравнително ограничени, чуждестранни 

публикации в тази област.  

               Нямам съществени забележки и препоръки в така изложените резултати и 

направените изводи от дисертанта. Д-р Стратев използва много компетентно 

получените данни и ги анализира обективно. 

               Във връзка с дисертационния труд д-р Велин Стратев има 3 отпечатани 

публикации в национални периодични издания, от които две на английски език в 

списание „Торакална медицина”.  Дисертантът има две участия в международни 

конгреси, като резюметата са публикувани в суплемент на списание с висок импакт 

фактор –  European Respiratory Journal, като един от абстрактите е бил удостоен с 

награда –  Silver sponsorship за участие на годишния конгрес на ERS Vienna 

2012, на тема: „The metabolic syndrome in patients with chronic obstructive pulmonary 

disease and its association with airway obstruction”. Има участие с диклади и постери 

в четри национални конгреси и симпозиуми. Получил е втора награда за най-
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добра презентация на лятна среща на БДББ – Албена 2013, презентация на 

тема:„Повишен оксидативен стрес и възпаление при пациенти с ХОББ и 

асоциацията им с белодробната функция” 

               7) Заключение 

               С разработването на дисертационната тема д-р Велин Колев Стратев си е 

поставил амбициозна и много трудна задача, с която се справя много добре. В 

настоящия момент по този проблем се работи много, той е изключително актуален, 

защото неговото разрешаване е тясно свързано с ранното (своевременно) 

откриване, правилен диагностично-терапевтичен подход и добър контрол на една 

социално-значима болест – ХОББ. Получените резултати носят информация със 

значимо теоретично, а в бъдеще и практическо значение. 

   Дисертационният труд е напълно завършен. Нямам съществени забележки.              

   Дисертационният труд е написан на професионален медицински език, 

използван е правилен стил. Отново трябва да се подчертае, че всички разсъждения 

и твърдения са напълно точни. Библиографията е обширна, като включва научни 

трудове свързани с всички раздели на дисертационния труд. Считам, че 

дисертационният труд засяга важна съвременна тема и има подчертани приноси и 

достойнства. 

   Накрая трябва да се отбележи, че разработката и написването на 

дисертационния труд е изцяло дело на дисертанта д-р Велин Стратев, като той 

същевременно отразява и много добрата работа на екип от специалисти в тази 

област в Медицински факултет, Медицински университет – Варна. Дисертантът д-р 

Велин Стратев покрива необходимите наукометрични критерии за присъждане на 

научната и образователна степен „доктор” по ЗРАС и Правилника на 

медицински университет – Варна.  

                Представям положителната си оценка за дисертационния труд на д-р 

Велин Стратев.  Всичко това ми дава право с пълна убеденост да препоръчам на 

Уважаемите членове на Научното Жури да оценят положително дисертационния 

труд  “ Промяна на някои антиоксидантни ензими, възпалителни  и 

метаболитни маркери  при пациенти с хронична обструктивна белодробна 

болест (ХОББ)” за присъждане на образователна и научна степен “ДОКТОР” на 
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