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Не съм открила пропуски в приложената от д-р Ваня Костадинова Стефанова 
документация. Декларирам, че нямам общи научни трудове с докторанта. 
       

ДАННИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА БИОГРАФИЯ НА ДОКТОРАНТА 

Университетско образование:  2009 г. – магистър, хуманна медицина, 

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

Професионален стаж:     

От 2009 до 2010г. – лекар-ординатор в ЦСМП – Варна, филиал «Дългопол».  

От 2010 г. – и понастоящем, след конкурс, работи като лекар-асистент в 

Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ “Св. Марина” – Варна. 

Общо професионален стаж като лекар – 8 години. 

След дипломно образование: През 2014г. придобива специалност по 

Пневмология и фтизиатрия.   2015г. придобива сертификат и право за 

„Бронхология – конвенционална бронхоскопия”. 

От 30. 10. 2015г. – докторант на самостоятелна подготовка,  по 

професионално направление Медицина, научна специалност Белодробни болести,  

към Катедра вътрешни болести, УНС “Белодробни болести и алергология” , 

Медицински Факултет, Медицински Университет, Варна. 

Следдипломни курсове: 

„Спирометрия” От 2016 г. Придобива сертификати от 6-те модула на Курс 

по спирометрия   организиран от БДББ; 2015 – European Spirometry Training 

Program Part 1, Novi Sad, Serbia; 2016 – Курс „Функционално изследване на 

дишането”, МУ – Варна.  

2014г. придобива сертификат за обучение по педагогическа подготовка, МУ 

– Варна. 

Научна дейност 

От 2012г. има 29 публикации в национални списания, три от които са във 

връзка с дисертационния труд. Участвала е в 11 национални форума, две от които 

са във връзка с дисертационния труд, и има 6 международни участия, три от които 

са във връзка с дисертационния труд.  

Член е на БЛС, БДББ и ERS. 
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           Владее отлично писмено и говоримо английски език. Има отлична 

компютърна грамотност. 

             Д-р Ваня Костадинова Стефанова 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 болести.  

ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

1) Актуалност на проблема 

           Дисертационният труд на д-р Ваня Костадинова Стефанова  е посветен на 

един от най-актуалните проблеми в съвременната медицина, включващ новите 

аспекти в патогенезата и развитието на хроничната обструктивна белодроба болест 

(ХОББ) и тяхната роля в спецификата на протичане на болестта при високо 

рискови пациенти. 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. Екзацербациите и придружаващите болести, 

дължащи се на системния характер на ХОББ, допринасят за цялостната ѝ тежест. 

През последните години все по-често се правят опити за фенотипизиране на ХОББ 
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с цел да се персонализира лечението на болните. Съществуват различни 

фенотипове при ХОББ, характеризиращи се с чести екзацербации (2 или повече 

годишно), независими от тежестта на заболяването; бърз спад на белодробната 

функция; еозинофилен тип възпаление и др. В последната ревизия на GOLD 2017, 

се акцентира върху симптомите при тези пациенти, качеството на живот, ролята на 

честите и различни по тежест обостряния на болестта, коморбидитета и значението 

им в бъдещата прогноза за протичане и смъртност при ХОББ. Това води до 

оформяне на високо рискови групи, със специфика в клиничния ход на 

заболяването. По данни на редица автори се оказва, че честотата на обострянията е 

по-добър предиктор за бъдещи усложнения от тежестта на заболяването. 

Наличието на екзацербация увеличава вероятността за последваща и се асоциира с 

влошено качество на живот (SGRQ), по-изразено възпаление на дихателните 

пътища, по-бързо влошаване на белодробната функция, по-чести хоспитализации, 

нарастване на смъртността, а от там и повече медицински разходи. При пациенти с 

ХОББ, наличието на бронхиектазии обичайно е свързано с по-авансирало 

заболяване, чести екзацербации и бактериална колонизация. По-лошата прогноза 

на тези пациенти обосновава активното търсене на бронхиектазии, за да се осигури 

възможност за започване на ранно адекватно лечение.  В тази връзка са насочени 

изследванията на д-р Ваня Костадинова Стефанова за проучване ролята на някои 

особености в протичането на ХОББ при високо рискови пациенти в стабилно 

състояние и по време на екзацербации, както и възможността индивидуаализиран 

диагностично-лечебен подход, което би допринесло за бъдещи ползи свързани с 

качеството на живот, прогресията на болестта и редукция на факторите, имащи 

връзка с по-високия риск за смъртност.  

Заглавието на дисертационния труд вече показва целите на дисертанта, а 

именно да се анализират особеностите в протичането на ХОББ при високо рискови 

пациенти (групи C и D според GOLD 2011) с акцент върху честотата на 

екзацербациите и наличието на съпътстващи бронхиектазии, и да се оцени ефекта 

от дълготрайната макролидна терапия при болни с чести (две или повече за година) 

умерено тежки и тежки екзацербации. 

2) Структура, оформление и автореферат 
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 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 148 страници, и е 

добре онагледен с 38 таблици и 41 фигури. 

 Обзорът е написан в обем от 25 страници, като съставлява 20% 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 данни за възпалителната патогенеза на ХОББ, 

и тяхната роля за развитието, тежестта, екзацербациите и прогресията на 

заболяването. Представени са данни за влиянието на коморбидитета, спецификата в 

протичане на ХОББ при съпътстващи бронхиектазии, ролята на белодробния 

микробиом и неговата промяна при екзацербация на болестта, както и новите 

данни за продължителни курсове на лечение с макролиди.   

Много добре са представени разделите за припокриването на ХОББ и 

бронхиектазии. Това е един изключително актуален, нов аспект при определяне на 

високия риск и фенотипизацията на тези пациенти. При пациенти с ХОББ наличието 

на бронхиектазии може би е свързано с по-авансирало заболяване, чести екзацербации 

и бактериална колонизация. Базирайки се на тази хипотеза дисертантът  представя 

изключително подробни данни,  че пациенти с ХОББ и бактериална колонизация най-

вероятно имат по-лоша прогноза, и ранното откриване на болните с ХОББ и 

бронхиектазии би осигурило възможност за започване на своевременно лечение.   

Пациентите с ХОББ и бронхиектазии имат по-изразено бронхиално и системно 

възпаление, повече симптоми, в частност – хронична експекторация, по-често 

бронхиалната им лигавица е колонизирана с ППМ, имат по-чести и по-продължителни 

инфекциозни екзацербации, по-тежка бронхообструкция, лош хранителен статус 

(ниски серумни нива на албумин). Те оформят високо рискова група при заболяването 

с по-голям процент усложнения – екзацербации, бактериални усложнения, лошо 

качество на живот, рязко намаление на физическия капацитет. Изключително 

детайлно е разгледано значението на възпалителните маркери, и в частност ролята 

на CRP, IL-6, IL-8, хемокин лиганд 18 (CCL-18/PARC), фибриноген, и сърфактантен 

протеин Д (SP-D), както и връзката им с преживяемостта на тези пациенти (6). В част 
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7 на литературния обзор д-р Ваня Костадинова Стефанова, позовавайки се на 

съвременни литературни източници, много вещо разглежда ролята на 

бактериалната колонизация, дисбаланса в белодробния микробиом при ХОББ, с 

акцент на тези промени и ролята им при екзацербациите на болестта. В обзора (8) 

се разглеждат много детайлно ролята на екзацербациите и тяхната тежест, както и 

оформянето на високо рискови групи пациенти – напр. чести екзацербатори. В 

заключение дисертантът обобщава, че липсва валидиран модел за оценка на риска 

от смърт при екзацербациите на ХОББ. Актуален е и представения проблем в раздел 

9 за продължителни курсове на лечение с макролиди при ХОББ от високо рисковите 

групи. Целта не е ерадикация, а използване на другите ефекти, като редукция на 

екзацербациите и загубата на белодробна функция посредством ограничаване на 

локалното възпаление, посредством което би могло да се повлияе естествения ход на 

болестта.  

Към момента в България липсват комплексни данни относно влиянието на 

бронхиектазиите върху протичането на ХОББ при високо рискови пациенти. 

Съществуват единични проучвания, оценяващи влиянието на честите 

екзацербации в посочената популация. Не е изследван и ефектът от дълготрайно 

макролидно лечение при пациенти с ХОББ и чести екзацербации, както по 

отношение на протичане на болестта, така и по отношение на антибиотична 

резистентност. 

Много добро впечатление прави ясното и точно мнение на дисертанта по 

всички засегнати въпроси, като всички твърдения са напълно верни. В 

литературния обзор д-р Ваня Костадинова Стефанова 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 214 източника от български и 

чужди автори. Книгописът включва 5 публикации на кирилица и 2097 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 
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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 7 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 
 
 Разделът материали и методи е представен добре от д-р Ваня Костадинова 

Стефанова в обем от 6 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. 

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 139 пациенти с ХОББ и висок 

риск от екзацербации, проследени проспективно за 36 месеца, за периода от 2012 

до 2016г. Всички участници са попълнили писмено информирано съгласие преди 

започване на проучването. Пациентите са изследвани както в стабилно състояние 

при включването, така и по време на екзацербации, включително изискващи 

хоспитализации. 

            Пациентите са  били разделени в две групи в зависимост от броя на 

екзацербациите в предходната година – пациенти с ХОББ и чести екзацербация (с 

две и повече – 76 болни) и пациенти без или само с една екзацербация без 

хоспитализация – 63.  Изследваните пациенти са  съответстващи по възраст и 

демографски показатели.  

7 
 



Пациентите с ХОББ са подбрани по правилно изработени критерии, 

съобразени с препоръките на GOLD 2011. 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, 

микробиологични иф др. 

 Статистическите данни са обработени със статистически пакет за персонален 

компютър SPSS Version 17. Използвани са статистически методи за дескриптивна 

статистика: количествените променливи са отразени като средна (mean) стойност и 

стандартно отлконение (SD), а в някои случаи са представени и минималната (min) и 

максималната (max) стойности; качествените променливи са отразени като брой (n) и 

честота (%) на случаите. За сравняване на две групи се използваха Т-теста на Student, 

Paired-Samples T-test, а при повече от две групи – еднофакторен ANOVA. За 

определяне на силата и посоката на взаимодействие на две променливи се използваха 

корелационен коефициент r на Pearson, а в някои случаи и линеен регресионен анализ. 

Нормалността на разпределение на данните се определи с теста на Kolmogorov-

Smirnov. Пропорциите са сравнени с χ2-тест (Fisher’s exact test). Шансът за настъпване 

на дадено събитие е отразен като съотношение на шансовете (odds ratio – OR) и 95% 

доверителен интервал (confidence interval – 95% CI). Анализ на времето до първо 

неблагоприятно събитие се осъществи чрез криви на Kaplan-Meier. При всички 

сравнения за статистически значимо се приема р<0.05.  

          5) Резултати и обсъждане 

           Получените резултати са представени и онагледени добре в обем от 67 

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. Наличието на придружаващи заболявания е честа 

характеристика на пациентите с ХОББ и допринася за цялостната тежест на 

заболяването. Открити са при 91.4% (n=127) от изследваните. Най-често срещани 

са сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) – 82.7% (n=115). 
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Коректно са интерпретирани получените резултати от изследването на 

пациентите за припокриване на ХОББ и бронхиектазии. Честотата на 

бронхиектазии в анализираната популация е 36%. При болните с бронхиектазии 

BODE индексът е значимо по-висок само при включване в проучването, докато при 

пациентите без бронхиектазии този показател почти не се променя. При наличие на 

бронхиектазии нарастването е значимо – от 4.68 до 5.30 за три години (t=2.279; 

p=0.037). Разделянето на пациентите на чести и нечести екзацербатори, както е 

посочено по-горе, е базирано на обострянията в годината преди включване в 

проучването. Средната честота на обострянията и хоспитализациите остава по-

висока в групата на честите екзацербатори по време на цялото проследяване  

Средният годишен брой екзацербации и хоспитализации при всички анализирни 

пациенти е по-висок при тези с бронхиектазии за годината преди включване в 

проучването, и трите години на проследяване, но разликите достигат статистическа 

значимост на втората година.  Времето до първото неблагоприятно събитие – 

екзацербация или хоспитализация е значимо по-кратко при честите екзацербатори 

отколкото при нечестите. Наличето на бронхиектазии също има тенденция да скъси 

този период По време на проследяването на пациентите са регистрирани 346 

хоспитализации свързани с екзацербация на ХОББ. От тях 56.9% са при болни с 

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

честите екзацербатори и тези със съпътстващи бронхиектази. 

В стабилно състояние при 65 от пациентите е извършено микробиологично 

изследване на храчка. При 73.7% от болните със съпътстващи бронхиектазии и при 

19.6% без бронхиектазии се установяват потенциално патогенни микроорганизми 

(ППМ) (χ2=9.733; p=0.002). При някои от пациентите с бронхиектазии има повече 

от един изолат. Преобладават Грам отрицателните микроорганизми и в частност – 

Pseudomonas aeruginosa, характерен за тежка ХОББ. Особено засегнати от този 

микроорганизъм са болните с БЕ (52.6% срещу 4.3%). При 9 от 12 пациента 

Pseudomonas е доказван поне три пъти, т.е. болните са колонизирани. По време на 

проследяването при 132 от анализираните болни са регистрирани 346 

хоспитализации. При 20.8% от екзацербациите от храчка са изолирани ППМ – 

Candida spp (C. albicans, C. non-albicans и C. glabrata), превалират  
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Грам отрицателните микроорганизми (H. influenzaе, A. baumannii и E. coli), както и 

S. pneumoniaе. 

Основната цел на дълготрайната макролидна терапия при ХОББ е редукция 

на екзацербациите. Резултатите от дисертационния труд показват статистически 

достоверен спад на тези нежелани събития и в двете анализирани групи за период 

от една година от започване на 6 месечното лечение. Спадът на екзацербациите е 

по-голям при лекуваните с макролид (средно 1.37 събития за пациент за година) в 

сравнение със стандартно лечение (средно 0.87 събития за пациент за година) (t=-

2,335; p=0.05). Спадът в броя на хоспитализациите е еднакъв, независимо от 

прилаганото лечението – около 0.5 събития за пациент за година (t=-0.124; p=NS). 

Изключително важна е цялостната интерпретация на резултатите, 

представена в обсъждането, в обем от 22 страници, която подкрепя хипотезата на 

д-р Ваня Костадинова Стефанова. Пациентитите с ХОББ от групи C и D по GOLD 

2011 са с висок риск от последващи обостряния, което влошава прогнозата им и риска 

от смърт. Пациентите с ХОББ и чести предшестващи екзацербации са с по-лоша 

белодробна функция, а от там и с повече симптоми, по-тежък задух, по-лошо качество 

на живот и по-нисък физически капацитет в сравнение с нечестите екзацербатори. Това 

всъщност са факторите, влияещи в най-голяма степен върху ежедневието и 

работоспособността на пациентите с ХОББ.  

Съпътстващите бронхиектази в голяма степен повишават риска за чести 

обостряния. Това налага своевременно при високо рисковите пациенти да се 

провеждат изследвания и за това състояние, да се установи честотата им сред този 

контигент болни с ХОББ. Подбрани са правилни критерии, базирани на рутинно 

изследвани параметри, за извършване на ВРКТ при тези пациенти с цел търсене на 

бронхиектазии. Прилагайки дълготрайно макролидно лечение при чести екзацербатори 

и базирайки се на данни от литературата за ефекта им върху обостряниета на ХОББ от 

получените резултати се установява, че този терапевтичен режим, в добавка към 

стандартното лечение, редуцира броя на екзацербациите на пациентите, удължава 

времето до първото неблагоприятно събитие и по този начин намалява симптомите и 

подобрява качеството им на живот.  

Същевременно, проследявайки промяната на антибактериалната 

чувствителност на микробни изолати от гърлен секрет и храчка, и вземайки под 
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внимание страничните ефекти на 6 месечно антибактериално лечение може да се 

направи адекватна оценка на съотношението полза/риск за лекуваните.    

           6) Извод, научни приноси и препоръки 

            Представените единадесет 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. От 

особено важно значение са изводите на базата на получените резултати 3, 4, 5 и 7. 

             Дисертационният труд на д-р Ваня Костадинова Стефанова има подчертано 

клинично значение с приносен характер в научно-теоретичен и научно-методичен 

аспект. Основните приноси на дисертационния труд са:  

1. За първи път в България е проведено комплексно проучване на влиянието на 

честите екзацербации върху протичането на ХОББ при високо рискови пациенти.    

2. За първи път в страната се изследват честотата и влиянието на бронхиектазиите 

при ХОББ в дългосрочен план, като  са дефинирани лесни, базирани на рутинно 

изследвани параметри критерии за определяне на болните с ХОББ, показани за 

ВРКТ и търсене на бронхиектазии.   

3. За първи път в страната се изследва ефектът от дълготрайно макролидно лечение 

при високо рискови пациенти с ХОББ, както по отношение на протичане на 

болестта, така и по отношение на антибиотична резистентност.  

Представените от дисертанта приноси са от изключително значение. Те са 

първи за България, като публикуваните данни в чуждестранни научни издания са 

все още малко, и данните са противоречиви. Получените резултати от дисертанта, 

че бронхиектазиите са не само радиологичен признак, но реално повлияват 

естествения ход на ХОББ и могат да служат като прогностичен фактор за 

протичането на заболяването, биха имали важно клинично приложение. 

Идентифицирането на пациенти с ХОББ и бронхиектазии се налага от повишеният 

риск от неблагоприятни събития (екзацарбации, хоспитализаци и смърт), по-

изразените симптоми и по-лошото качество на живот при тези болни, и съответно 

нуждата от допълнително лечение за намаляване на този риск. 
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               Нямам съществени забележки и препоръки в така изложените резултати и 

направените изводи от дисертанта. Д-р Ваня Костадинова Стефанова използва 

много компетентно получените данни и ги анализира обективно. 

               Във връзка с дисертационния труд д-р Ваня Костадинова Стефанова има 3 

отпечатани публикации в национални периодични реферирани издания, на 

английски език в списание „Торакална медицина”.  Дисертантът има три участия в 

международни конгреси, като резюметата на две от тях са публикувани в 

суплемент на списание с висок импакт фактор –  European Respiratory Journal. Има 

две участия в национални конгреси.  

               7) Заключение 

               С разработването на дисертационната тема д-р Ваня Костадинова 

Стефанова си е поставила 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 

персонализиран избор на правилен диагностично-терапевтичен подход и добър 

контрол на една социално-значима болест – ХОББ. Получените резултати носят 

информация с важно клинично-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 Ваня Костадинова 

Стефанова, като тя същевременно отразява и много добрата работа на екип от 

специалисти в тази област в Медицински факултет, Медицински университет – 

Варна. Дисертантът д-р Ваня Костадинова Стефанова покрива необходимите 

наукометрични критерии за присъждане на научната и образователна степен 

„доктор” по ЗРАС и Правилника на Медицински Университет – Варна.  
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