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1. Общо представяне на процедурата и докторанта
Д-р Рончев представя комплект от документи на електронен носител. който е в съот-

ветствие с чл. 70 (1) от Процедурата за придобиване на ОНС „доктор“ в МУ - Пловдив и

Правилника на МУ-Пловдив от 28.01.2021 г. Документацията е пълна и добре подредена.
Приложени са и 3 публикации, една от които се индексира в Зсори5 (03).

2. Кратки биографични данни на докторанта
Д-р Рончев е роден през 1970 г. Завършил е висше образование „медицина” в МФ на Тра-

кийски университет -- Стара Загора през 1998 г., след което работи последователно като лекар в
УНГ и АГ кабинет и участъков лекар в гр. Раковски. После е общопрактикуващ лекар в гр.
Пловдив, лекар-ординатор в Център за СМП - Пловдив, лекар-ординатор в Лаборатория по
клинична лаборатория в УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив и понастоящем - клинично лаборато-
рен лекар и Началник на Лаборатория по клинична имунология в УМБАЛ „Каспела“ - Плов-
див. Придобил е две специалности - по клинична лаборатория (2008 г.) и по клинична имуноло-
гия (2014 г.). Завършил е магистратура по здравен мениджмънт през 2010 г. във ФОЗ на МУ-
Пловдив. Посочените факти в кариерното развитие на д-р Рончев показват стремежа му към
професионално усъвършенстване и разширяване на знанията не само в областта на клиничната
лаборатория и имунология, но и на управлението на здравните дейности.

3. Актуалност на тематиката и познаване на проблема
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Научните дирения на д-р Рончев са фокусирани върху мембранозната нефропатия

(МН)-- заболяване с ненапълно изяснена етиология и сериозна прогноза поради развиване на

краен стадий на бъбречно заболяване при значителна част от засегнатите. Това определя

обекта на научното изследване като социално-значим здравен проблем. От друга страна

интересът на автора се конкретизира върху ролята на две слабо-проучени автоантитела, които

вероятно играят роля в патогенезата на болестта - 1) антитела срещу рецептора на

фосфолипаза АЗ (анй-РГ.А2ЕЛ1) и 2) антитела към тромбоспондин тип-1 домен, съдържащ 7А

протеин (ап -ТН5О7А). Прочуванията в научната литература не са много, а липсата на

референтни граници за серумните концентрации на апй-РГ.А2ЕТ антитела за българската

популация мотивира докторанта за по-задълбочени изследвания в тази насока, което прави

проблема актуален и наложителен за клинично-лабораторната практика. Изработването на

референтни стойности би улеснило интерпретацията на получените резултати, а това е в

помощ на конкретната диагноза и диференциалната диагноза, оценката на хода на болестта и

мониторирането на ефекта от проведената терапия.

4. Методика на изследването
Методиката на изследването е представена ясно и убедително. За да отговори на целта и

поставените задачи авторът правилно подбира конкретни критерии за включване и

изключване на пациентите и използва комплекс от подходящи клинично-лабораторни,

имунологични и статистически методи.

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд

Дисертационният труд е написан на 136 машинописни страници, онагледен е с 34

фигури, 22 таблици и 2 приложения. Литературната справка включва 371 източника, от които

16 на кирилица и 355 на латиница. Литературният обзор е написан на добър научен език и

завършва аналитично с представяне на нерешени проблеми за ролята на апй-РГАЗЕТ и

апи-ТН5О7А автоантителата в развитието на първичната мембранозна нефропатия и за

промените в серумните им концентрации при протичане на заболяването. Целта е изведена

логично, а за нейното решаване са поставени 7 ясно формулирани задачи.

Разделът „Материали и методи“ е структуриран правилно. Изследването включва 233

лица, разпределени в 3 групи -1) клинично здрави в зряла възраст, 2) пациенти с първична,

вторична мембранозна и други нефропатии и 3) контролна група от здрави лица. Подборът е

съобразен с общоприетите препоръки на Международната федерация по клинична химия и

Института по клинични и лабораторни стандарти. С изключение на болните с вторична

нефропатия, броят в останалите групи е достатъчен за изпълнение на поставените задачи.

Подбраните методи са съвременни и информативни - ЕГ1З8Аза количествено измерване на

апй-РГ.АЗВТ антитела в серум и плазма) и индиректна имунофлуоресеценция за качествено и

полуколичествено определяне на апй-ТН5О7А антитела в същите биологични материали.

Статистическият анализ е извършен с помощта на 5РР585 ум. 25 (2017) и методи, създаващи
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достоверна база за обсъждане на получените данни. За представяне на резултатите са

използвани добре онагледени фигури, таблици, снимки на имунофлуоресецентен тест,

хистограми и диаграми.

Представянето на резултатите е съобразено с поставените задачи. Изграждането на

референтни граници на апи-РГ.АЗЕВТ в серум от венозна кръв при 120 клинично здрави лица от

българската популация следва добре описан алгоритъм и проверка на разпределение на

резултатите. Авторът убедително демонстрира, че не се установява статистически значима

разлика по пол в концентрацията на апи-РГАЗ2ЕТ антителата, но средната стойност на

апй-РГ.АЗВТ е най-висока при лицата на възраст между 20 и 30 год. и постепенно намалява при

останалите възрастови групи. Този резултат има важно практическо значение, тъй като може

да се използва при разграничаването на първичната мебранозна нефропатия от другите

нефропатии. Интересни са представените резултати по задача 4 - статистически значима

разлика на апй-РГ.АЗЕТ при сравнение между първична и вторична мембранозна нефропатия,

както и между първична мебранозна и други нефропатии - концентрацията на апи-РГА2ЕТ е

значително по-висока при пациенти с ПМН в сравнение с останалите две групи. При

определяне на процента на положителните резултати за ани-ТН5О7А при пациентите с

нефропатии се доказва нисък относителен дял на доказване на тези антитела при първична

мембранозна нефропатия, а в другите групи такива не се установяват. Нещо повече, в първата

група не се установяват пациенти с едновременно позитивни за апй-РГАЗЕТ и анпи-ТН5Р7А

антитела, но 8.79 от пациентите, отрицателни за апй-РГА2ЕТ антитела, са положителни за

апи-ТН5Р7А.

Изводите са правилно формулирани и съответстват на задачите и получените резултати.

6. Преценка за личното участие на докторанта в дисертационния труд

Д-р Рончев демонстрира не само задълбочени теоретични знания, но и практически

умения, методични и аналитични възможности в хода на разработката на дисертационния

труд. Притежава много добри качества за самостоятелно провеждане на научно изследване.

Оценявам високо факта, че д-р Рончев извършва първото комплексно проучване в

страната за промените на апй-РГАЗЕТ и на анпй-ТН5Р7А антитела при пациенти с различни

форми на мембранозна нефропатия и за влиянието на пола и възрастта върху серумните

концентрации на апи-РГАЗ2ВТ при клинично здрави лица от българска популация. Не

по-малко значими са приносите за определяне на референтни граници на ап -РГ.АЗ2ВТ в

серум от клинично здрави лица за пръв път в България, както и за въвеждане за пръв път на

индиректен имунофлуроесцентен метод за доказване на серумни апи-ТН5Р7А антитела.

Познавам лично д-р Рончев от времето, когато провеждаше специализацията си по

клинична имунология в катедрата и лабораторията, които ръководя. Още тогава той ми

направи добро впечатление със своята амбициозност, упоритост, прецизност,

работоспособност.



7. Автореферат - структуриран е коректно и отразява най-важните резултати в

дисертационния труд.

Препоръка към докторанта: да подготви монография за диагностичната надеждност

на антителата при мембранозна нефропатия.

Забележки:
1. Считам, че в заглавието на дисертационния труд трябваще да се конкретизира

проучването върху двете автоантителаи да се избегне словосъчетанието „някои

антитела“.

2. Шифър на специалността: 03.01.12 - клинична лаборатория, както и други шифри на

научните специалности, вече не се отбелязват.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Д-р Рончев е извършил самостоятелно голяма част от изследванията, обект на

дисертацията, който е представен като завършен и задълбочен научен труд, подготвян

компетентно под ръководството на двамата научни ръководители, със съществен приложен

принос в областта на диагностичната стойност на две антитела при мембранозна и други

нефропатия. Резултатите от изследванията са съдържателни и точни.

Дисертацията съдържа научно-приложни резултати и отговаря на изисквания на Закона

за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и неговия Правилник.

Представените материали и дисертационни резултати напълно съответстват на специфичните

изисквания, приети във връзка с Правилника на МУ - Пловдив за приложение на ЗРАСРБ.

Във връзка с дисертацията са публикувани 4 статии в специализирани български

списания, едно от които е в Бсори5 (ОЗ3). Отделно докторантът има 4 участия в международни

научни форуми (Скопие, Барселона, Анталия), което ми дава основание да приема, че

резултатите от докторантската програма са станали достояние на научната общественост.

Поради гореизложеното убедено давам положителна оценка за дисертационния труд,

автореферат, постигнатите резултати и приноси, и като член на научното жури ще подкрепя

придобиването от д-р Йовко Рончев на образователната и научна степен „доктор“ в докторска

програма по Клинична лаборатория.

19.12. 2023 г. Изготвил становището:
Проф д-р Мариана Мурджева, дм


