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1. Кариерен профил на кандидата. 

Д-р Колев завършва средно образование в Четвърта езикова гимназия-

Варна с отличен успех. От 2002 г. има призната специалност по АГ. Преминал 

е няколко специализирани курса в областта на ехографията и колпоскопията. 

Има пет публикации, свързани с дисертационния труд – две в списание 

"Акушерство и гинекология" и три в "Scripta Scientifica Medica". 



2. Значимост на проблема. 

Обект на дисертационния труд е значим и актуален за съвременното 

акушерство проблем. Масовото навлизане на репродуктивните технологии, 

недостатъчно ефективните профилактични и терапевтични средства са сред 

основните фактори, обуславящи нуждата от формулиране алгоритъм на 

поведение при евентуално ПР. В този смисъл д-р Колев дефинира като цел на 

дисертационния си труд именно изработването на критерии и диагностичен 

алгоритъм при това състояние, а 6-те задачи са посочени точно и адекватно. 

3. Структура на дисертацията. 

Дисертационният труд има класическа структура. Написан е на 147 

стандартни машинописни страници и съдържа следните раздели: литературен 

обзор; цел и задачи; материал и методи; резултати; обсъждане; заключение; 

изводи; приноси; библиография. Пропорцията между отделните раздели е 

спазена. Дисертацията е онагледена с 84 фигури и 8 таблици. Литературният 

обзор съдържа 40 страници. Съставен е от 5 раздела, в които обстойно са 

разгледани различни фактори, свързани с биохимичните процеси на узряване на 

маточната шийка, причините за ПР и биохимичната диагностика на същото. 

Съществен акцент в литературния обзор е значението на комбинирането на 

трансвагиналната ехография с биологични тестове за преценка на диагнозата. 

4. Материал и методи. 

Изследваният клиничен контингент включва 120 бременни между 24-34 

г.с., разделени в 2 групи - безсимптомни и такива с изявена клиника. За 

статистическата обработка са използвани вариационен анализ, сравнителен, 

корелационен и мултирегресионен.  

5. Собствени резултати и изводи. 

Получени са зависимости по отношение на възрастовия и етническия 

показател, разгледани са социалните и демографски аспекти на проблема. 

Доказва се високата прогностична стойност на Aktim test и Full-Term test за ПР 

преди 35 г.с., посочени са предимствата на двата теста. Отбелязва се, че 

комбинираното използване на тестовете и УЗ повишават значително 

успеваемостта в прогнозирането на ПР. Посочва се, че концентрацията на 

инсулин.раст.фактор >30 и на фибронектина >50 в цервикален секрет са  



 


