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Данни за докторанта 

 Д-р Виолета Стратиева е родена на 06.01.1976 г. в гр. София. 

Завършва с отличен успех висше медицинско образование в Медицински 

университет – София през 2000 г. През 2001 г. започва специализация по 

акушерство и гинекология, база за обучение – Първа Акушеро-

гинекологична болница Света София, София. През 2006 г.  придобива 

специалност по АГ. От 2007-2010 г. специализира майчино-фетална 

медицина в Кралски колеж в Лондон при професор К. Николаидес.   

 

 

Характеристика на дисертационния труд 

 Представеният дисертационен труд е структуриран съгласно 

установените стандарти и съдържа 142 страници: въведение и литературен 

обзор, цел и задачи, материал и методи, резултати от собствени 

проучвания, обсъждане, изводи, приноси, приложение и книгопис.  

Цитирани са 132 литературни източника. Литратурната справка представя 

всички съвременни насоки по проблема. Дисертацията е онагледена с 28 

фигури и таблици.  

 В съвременното майчино здравеопазване прееклампсията е един от 

най-значимите проблеми, както в България така и в света. В световен 

мащаб тя продължава да бъде едно от най-тежките усложения на 

бременността като ежегодно е причина за голям процент от майчината и 

детска перинатална смъртност.  

Много усилия са насочени към изясняване на етиологията на това 

състояние и търсенето на подходящ скринингов алгоритъм за ранно 

откриване на бременните с повишен риск от развитие на преекламписия и 



уточняване на правилното акушерско поведение. Проблемът е все още не 

разрешен и всяко усилие в тази насока има приносен характер.  

 Литературният обзор е обширен и представя някои от 

съвременните виждания за етиология и патогенеза на прееклампсията. 

Обзорът притежава висока познавателна стойност и може да служи като 

добра основа в практиката за прогнозиране на усложнения на 

бременността като прееклампсия, интраутеринна фетална растежна 

ретардация на плода, плацентарна  абрупция и други състояния в резултат 

на плацентарна недостатъчност. Разгледани са различни биохимични и 

биофизични маркери за оценка на риска, както и различните им 

комбинации за предлагане на ефективен скринингов модел.  

       За постигане на набелязаната цел при работата са използвани 

инструментални, морфометрични и лабораторни методи за изследване, а 

също и методи на статистически анализ. Проучването на дисертанта е 

проспективно и включва 700 пациенти, разделени в три клинични групи. 

Използван е клиничен материал от медицински център Света Петка, 

София. При 5.33% от бременностите е настъпило разглежданото 

усложнение. Прави впечатление високата честота на анализирания 

проблем в изследваната група, което е в синхрон с цитираната честота на 

усложнението в сравнение със средната световна, която е между 3-8%. 

Контролната група се състои от 157 пациенти с нормално завършила 

бременност на термин. Бременните са разделени подходящо за целта на 

наблюдението, което позволява по-добра оценка на отделните показатели. 

При всичките 700 бременни е събрана подробна анамнеза, измерен е 

среден пулсативен индекс на утеринни артерии, анализирани са нивата на 

PAPP-А и б-ЧХГ между 11-13 г.с. Изследвано е влиянието на резултатите 

от доплервото изследване на маточните артерии измерени рутинно за 

всички пациенти между 18-24 г.с..  



В дисертационният труд са използвани няколко статистически 

метода – вариационен, регресионен, корелационен и ROC анализ. 

Статистическата обработка на данните е съвременна и логична.  

 Прегледно са представени собствените резултати, включващи 

комбинация от биофизични и биохимични маркери за оценка на риска от 

прееклампсия. Оценена е ролята на отделните маркери и комбинацията им 

с други анамнестични или лабораторни рискови фактори. Получените 

резултати се доближават като цяло до публикуваните в литературата. 

Анализирани са най-често използваните в клиничната практика 

анамнестични и морфометрични фактори за оценка на риска от настъпване 

на прееклампсия. Те са лесно достъпни, евтини и не изискват високо 

специализирани мнения за интерпретация в ежедневната практика. 

Данните са онагледени чрез лесно разбираеми фигури. 

 Изводите се свързват логично с разработката на дисертационния 

труд и се възприемат лесно.  

 

Приноси 

Иновативността на работата е в установяването на честота на ПЕ и 

ФРР за българската популация, която според направеното проучване е 

5.33% и 5.28%. Като основен принос може да се счете предложението за 

въвеждане на национална стратегия за скрининг за прееклампсия на 

населението едновременно със скрининга за вродени заболявания на 

плода. На практика скрининга позволява на всеки акушер-гинеколог 

своевременно да определи високо рисковите пациенти и да изгради най-

правилния алгоритъм за поведение при тях. 

  



Критика 

1. Не за всички маркери е оценен риска от развитие на ранна 

прееклампсия (средно артериално налягане).  

2. Подходът на автора към структурирането на изводите и тяхното 

изнасяне в края на дисертационния труд затруднява възприемането 

им. Препоръчвам след конкретните резултати да се правят 

съответните изводи, свързани с научните задачи и целта, поставени в 

началото.  

Направените критични бележки не намаляват научно-практичната 

стойност на дисертационния труд.  

 Д-р Виолета Стратиева е представила списък от девет статии, като 

четири от тях са по темата на дисертационния труд. Има пет участия в 

конгреси и конференции. 

 Авторефератът е изготвен в пълно съответствие с изискванията, 

съдържа необходимите раздели и синтезира съдържанието на 

дисертационния труд. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Представеният скринингов  модел за оценка на риска от плацентарна 

дисфункция има качества на дисертационен труд и отговаря на 

общоприетите критерии. Дисертационният труд на д-р Виолета Стратиева 

е резултат от съвестно извършено проучване и съдържа значими и 

оригинални резултати. От тях коректно и логично са изведени приноси с 

оригинален и приложен характер.  

Дисертационният труд показва, че докторантът д-р Стратиева 

притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по 



научната специалност ''Акушерство и Гинекология’. В него тя демонстрира 

необходимите качества и умения за самостоятелно провеждане на научно 

изследване. Предвид  гореизложеното становище, давам положителна 

оценка за проведеното изследване, на резултатите, които са постигнати от 

него и изтъкнатите  приноси. Предлагам членовете на почитаемото научно 

жури да присъдят на д-р Виолета Стефанова Стратиева ОНС „Доктор”, в 

докторска програма по научната специалност „Акушерство и 

Гинекология”. 
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 проф. д-р Атанас Щерев, д.м. 

 


