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                                                   С Т А Н О В И Щ Е  

 относно дисертационния труд на биолог Нели Миткова Лодозова на тема  

 „Широкоспектърни бета-лактамазапроизвеждащи микроорганизми, като 

причинители на уроинфекции при амбулаторни и хоспитализирани пациенти в детка 

възраст – характеристика и епидемиология” за получаване на научната степен  

„доктор” 

 

                                                                         От Академик Д-р Богдан Петрунов 

                                                                         Председател на Отделение по медицински 

                                                                         науки на БАН 

 

            Дисертационният труд на биолог Нели Миткова Лодозова е посветен на един 

много актуален въпрос от голямо значение за клиничната микробиология и клиничната 

урологична практика, свързан с характеристиката на съдържащите широкоспектърни 

бета-лакатмази микроорганизми причинители на уроинфекции у децата. Широкото 

разпространение на тези микроорганизми през последните години, нарастване нивото  

на  тяхната резистентност към антибиотиците, използването на последните  особено в 

амбулаторното лечение на уроинфекциите определят интереса и значимостта на 

изучавания от кандидатката проблем и оправдават избора на темата на дисертационния 

труд. 

          Той е подготгвен и структуриран по общоприетата схема в това отношение на 102 

сандартни страници, включително литературен обзор от 120 източника, от които 43 на 

кирилица, всичките практически след 2006 година. Въз основа на тази литературна 

справка, кандидаткака е представила много добре написан обзор по темата. По своята 

информативност и съвременност, разглеждащ различните аспекти на причинените от 

бета-лактамазпродуциращи микроорганизми уроинфекции, той може да се приеме и 

като отделна студия по въпроса с безспорен пропедевтичен характер, показващ добрата 

осведоменост на канидатката и възможността й да анализира и обобщава свободно 

литературните данни. Целта на проучването и задачите, които ще доведат но нейното 

постигане са формулиране точно и ясно и дават възможност да беде проследено 

тяхното изпълнение в хода на изложението.  

         Дисертационният труд е базиран на сравнително много голям проучен клиничен 

материал включващ  4204 клинични проби урина в периода 2010-2012г ., събрани от 

три микробиологични лаборатории на  гр. Варна, което дава основание да се приемат 
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получените резултати и направените въз основа на тях обсъждане и изводи  за 

достоверни и напълно обосновани.  

         За реализация на работата по дисерационния труд са използвани основни и 

утвърдени епидемиологични и статистически методи.        

          Подробното ми запознаване с дисертационниая труд на билог Лодозова позволява 

да обобщя по следния начин неговите научни и научно-практически  приноси.  

          По същество това представлява едно статистико-епидемиологично проучване, 

резултатите от което дават възможност за много важни от теоретична и особено от 

практическа гледна точка разсъждения и изводи.  

За първи път се провежда такова проучване в един от най-големите градове на 

България, което дава възможност на авторката да анализира данните от три 

маикробиологични лаборатории по отношение разпространението и характера на 

микробния агент причинител на уроинфекции в деца от 0 до 18 годишна възрест с 

фокус  - бета-лактамазапроизвеждащите микроорганизми.  

Получените резултати показват честотата на тези уроинфекции, видовете 

микроорганизми изолирани от урината, значението на бета-лактамазапрозвеждащите 

бактерии и основните видове от тях с най-голямо значение: Е. Коли, П. Мирабилис и  

Х. Инфлуенце, тяхното разпространение в зависимост пол, възраст на пациентите, от 

коита са изолирани.   

Специално внимание заслужава прочването на тяхната антибиотична резистентност, 

което значително допринася за подобряване еждневната клинична урологична практика 

с насочване вниманието на специалистите-уролози към избора на правилен, ефективен 

антибиотик.  

           Няма съмнение, че дисертационният труд на биолог Лодозова допринася за 

обогатяване на знанията ни в областта на уроинфекциите в детска възраст причинени 

от бета-лактамазпродуциращи микроорганизми и ефекивната борба  с тях. 

            Авторефератът на дискертационния труд е подготвен много добре и отразява 

пълно извършената работа по него. Спазени са всички изисквания по процедурата за 

разкриване и протичане на докторантурата, съгласно Закона за развите на научния 

състав и Правилника в това отншение на МУ-Варна. Във връзка със своята дисертация 

кандидатката има публикувани 5 научни статии, от които в 4 е на  първо място в 

авторския колектив и участия в 5 научни форуми, един от коите международен. Това 

показва, че в достатъчна степен кандидатнката е направила достояние резултатите от 

своя труд на медицинската общественост. 
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          Биолог Нели Лодозова е родена във Варна през 1984 г. Завършва висшето си 

образование по биология в Шуменския университет с отличен успех през 2012 г. като 

магистър. От същата година е назначена като асистент в Катедра по биология на 

Факултет природни науки. От 2013 г. след конкурс постъпва като асистент по 

микробиология в Медицински колеж  на МУ-Варна, Катедрата по микробиология и  

Катедрата по предклинични и клинични науки на МУ-Варна, където работи и до сега. 

Владее английски и руски езици и има много добри компютърни умения. 

          В заключение си позволявам да заявя, че дисертационният труд на биолог Нели 

Лодозова отговаря напълно на изискванията за един актуален, много добре планиран и 

реализиран научен труд, с ясни, с подчертано насочени към практиката приноси от 

безспорно значение, особена за региона на гр. Варна и заслужава, да бъде оценен 

високо.  

Като имам предвид казаното, убедително изказвам моето „ДА” за присъждането на 

научната степен „доктор” на биолог Нели Миткова Лодозова за нейния дисертационен 

труд и се обръщам с молба към уважаемото научно жури, да я подкрепи по същия 

начин. 

 

 

 1 февруари 2015г.  

 

 

                                                                            Академик Д-р Богдан Петрунов 

                                              


