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 І. Актуалност на темата на дисертационния труд 

 Дисертационният труд е посветен на изключително актуален проблем - 

диагностиката и проследяването на пациенти с язвен колит (ЯК) - социално-

значимо заболяване, от което боледуват предимно млади хора в активна 

творческа възраст. Хроничният ход на заболяването, възможните усложнения, 

необходимостта от продължително лечение, понякога и с по-мощни 

медикаменти и риск от допълнително проявени странични реакции, диетичните 

ограничения и пр., повлияват живота на пациентите във всичките му аспекти. 

Влошеното качеството на живот и функционалното състояние на пациентите се 

отразяват негативно върху тяхната социална активност и работоспособност и 

понякога са свързано със значителни финансови загуби. Всичко това определя 

голямото медицинско и социо-икономическо значение на ЯК. 

ІІ. Структура и техническо изпълнение 

Дисертационният труд обхваща 211 страници, както следва: Въведение; 

Литературен обзор, озаглавен “Клинична оценка на болните с язвен колит –

съвременен подход”; Цел, задачи и хипотези; Методика и организация на 



изследването; Резултати и обсъждане; Заключение; Изводи; Приноси; 

Публикации, свързани с дисертационния труд и Научни съобщения, свързани с 

дисертационния труд; Библиография, обхваща 325 литературни източника (37 

на кирилица и 288 на латиница), подредени по азбучен ред; Приложения (5 

броя); Заповед на ИД на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, Варна са създаване на 

IBD група и състава на интердисциплинарния екип; Въпросник на IBD групата.  

Като обобщение, структурата на дисертационния труд и изготвянето му 

са в съответствие с процедурните изисквания с много добро качество на 

техническото изпълнение и на много добър български език. 

 1. Литературен обзор.  

 Отразява съвременните познания за ЯК. Написан е компетентно и 

задълбочено и показва отличната теоретична подготовка на дисертантката. 

Включва исторически преглед, подробно разглеждане на мултифакторните 

патогенетичните механизми на заболяването, ролята на епителните клетки, на 

медиаторите на възпалителния процес, факторите на околната среда. 

Разгледани са подробно съвременните диагностични методи и възприетите 

класификации за оценка активността на заболяването. Анализът в края на 

обзора отразява нерешените въпроси по проблема, като проличава личното 

мнение на дисертантката и нейното критично отношение към тях. 

 Литературният обзор е малко по - обширен от необходимото и 

препоръчвам на д-р Атанасова да бъде публикуван самостоятелно като учебно 

помагало. 

 2. Целта е точно и ясно формулирана - да се извърши цялостна клинична 

оценка на диагностиката, проследяването на клиничния ход и терапевтичните 

възможности при пациенти с язвен колит.  

3. Поставените 6 задачи следват логично целта, като позволяват добро 

изпълнение на плануваното проучване.  

 4. Материал и методи. Проучването включва 447 пациенти с ЯК, 

разпределени в 9 групи според клиничната, ендоскопската, морфологичната 

активност и прилаганото лечение, както и според начина на проследяване на 

чревното възпаление. Групите са добре характеризирани по пол и възраст на 

пациентите, активност на ЯК и прилаганото лечение. Всички пациенти са 

проследени при различни терапевтични режими, според клиничния, 

ендоскопския и морфологичния отговор. Използвани са съвременни методи за 
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диагностика и проследяване на ЯК. Оценено е качеството на живот, 

работоспособността и здравословното състояние чрез съответни въпросници. 

5. Резултати и обсъждане. Обхванатият контингент от пациенти е 

повече от достатъчен за получаване на надеждни резултати, които са 

анализирани с подходящо подбрани статистически методи и са онагледени с 60 

фигури и 21 таблици. Обсъждането на резултатите е обективно и коректно. 

Направено е сравнение на получените данни с резултатите от други 

проучвания.  

Обобщено е установено, че от ЯК боледуват предимно млади хора в 

активна творческа възраст; преобладават случаите с новооткрита болест и 

такива с неголяма давност на заболяването, като при ¼ от пациентите има 

прогресия на разпространението му. Обоснована е необходимостта от 

контролни ендоскопски и на други клинико - лабораторни показатели за 

цялостна оценка на заболяването. Оценени са факторите, повлияващи 

достигането до мукозно оздравяване. Критичният анализ на ефекта на различни 

терапевтични режими върху постигането на клинична ремисия, подкрепя 

необходимостта от индивидуализиран подход при диагностиката и 

проследяването на пациентите. Впечатляват резултатите за благоприятния 

ефект върху чревното възпаление и постигането на клинична ремисия при 

включването на пробиотици към стандартното лечение с 5-АСА препарат, което 

ги определя като добра перспектива за допълнително и безопасно лечение на 

ЯК. В индивидуалния анализ на пациентите на биологична терапия, независимо 

от малкия им брой, проличава много доброто познаване на “тънкостите” при 

провеждането на това лечение, вкл. профилактиката и поведението при 

настъпили усложнения като латентна и изявена туберкулозна инфекция.  

Проследяването на чревното възпаление при пациентите с ЯК е 

извършено със съвременни изследвания. От изключителна важност са 

резултатите, получени при имунофенотипизирането на лимфоцитни 

субпопулации и някои адхезионни молекули в периферна кръв, а също и от 

имуносцинтиграфията с маркирани моноклонални антигранулоцитни антитела 

(единствени проучвания досега в страната при пациенти с ЯК), които от една 

страна хвърлят светлина върху имунологични аспекти от патогенезата на ЯК, а 

от друга може да се прилагат за проследяване активността на възпалителния 

процес и на терапевтичния отговор, както и като предиктори за начало на 
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релапс или ремисия. Споделеният опит в раздела за сложните взаимоотношения 

между репродукцията и развитието на ЯК е от голямо значение за клиничната 

практика за осигуряване на най-доброто проследяване на майката и плода от 

мултидисциплинарен екип. Изключително ценни и с умение интерпретирани и 

обобщени са и резултатите от трите въпросника за качеството на живот на 

пациентите с ЯК. 

7. Изводи. Въз основа на получените резултати са формулирани 11 

извода, които следват логически поставените цел и задачи на проучването.  

  8. Научните приноси са оформени в 3 групи: научни приноси с 

оригинален характер, с потвърдителен характер и с практическа стойност. 

Висока оценка заслужават проследяването на възпалителния процес при ЯК 

посредством маркери за ранна и късна активация на лимфоцитите в периферна 

кръв, а също и комплексният анализ на качеството на живот на пациентите с 

помощта на три въпросника, като допълнение към клиничното и ендоскопското 

проследяване. С важно практическо приложение е компетентната оценка на 

факторите, повлияващи достигането на мукозното оздравяване и извеждането 

на алгоритми за терапевтично поведение при ЯК. Създаването на 

интердисциплинарния екип от специалисти (IBD група) от МБАЛ “Св. Марина” 

и Медицинския университет - Варна е надежден гарант в осигуряването на 

много добра диагностика и проследяване на пациентите с ЯК. 

Авторефератът се състои от 79 страници и в съкратен вид представя 

компетентно и коректно основните проблеми, разгледани в дисертационния 

труд. Резултати от проведеното проучване са отразени в представения списък от 

4 публикации в специализирани издания (2 от които в международни) и 2 

участия в национални форуми, на които д-р Атанасова е първи автор. Големият 

обем на работата, надхвърлящ рамките на дисертационен труд за придобиване 

на образователна и научна степен “Доктор”, е предпоставка за висока 

публикационна активност у нас и в чужбина, което горещо препоръчвам на 

дисертантката. 

  В заключение, д-р Антония Атанасова е уважаван и утвърден 

гастроентеролог, ендоскопист и преподавател от екипа на проф. И. Коцев. 

Предоставеният ми за становище дисертационен труд на д-р Атанасова е 

напълно завършен, със значими за клиничната практика резултати, изводи и 

приноси. Той отговаря напълно на качествените и количествените критерии за  
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