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С Т А Н О В ИЩ Е  

относно дисертационния труд на Д-р Пламен Христов Яковлиев, свободен докторант в 
НЦЗПБ, на тема „ Клинични и имунологични проучвания на диагностичните критерии 
при някои васкулити за получаване на образователната и научна степен „ Доктор "  по 
специалността 03.01.27 - „ Имунопатология и алергология” 

 

      От Академик Д-р Богдан Петрунов 

             НЦЗПБ 

Дисертационният труд на Д-р Яковлиев е посветен на един изключително 

труден и нерешен в световен мащаб проблем, създаващ много диагностични и 

терапевтични трудности, каквито са различните видове васкулити. Сложността на 

проблема е свързан с полиетиологичния и полипатогенетичния характер на тази 

голяма група имунообусловени заболявания и редица неразкрити механизми в 

тяхното появяване и развитие. Всичко това представлява голямо предизвикателство 

пред изследователи - имунолози и клиницисти, особено във връзка с тяхната 

диагностика. Аз съм впечатлен от амбицията и големите усилията на докторанта и 

неговата научна ръководителка, да се заемат с такава трудна задача и да я доведат до 

успешен край с постигането на много интересни от теоретична и практическа гладна 

точка резултати. 

Във връзка с дисертационния труд авторът е подготвил много информативен 

обзор, включващ най-съвременните данни по отношение на васкулитите, които много 

често са противоречиви и изискват добра подготовка от всеки, предприел тяхната 

интерпретация. 

В проучването са включени 219 болни с различни форми на васкулити: 

синдрома на Рейно, синдрома на Бехчет, болестта на Шонлайн-Хенох, системен лупус 

еритематодес, еритема нодозум, уртикария васкулит подложени на клиничен, 

лабораторен и психосоматичен анализ. Като се има пред редкостта на тези 

патологични състояния става ясно колко усилия и време са били необходими на 

автора да ги открие, диагностицира и изследва с набор от съвременни имунологични 

методи потвърждаващи тяхната автоимунна генеза. Със съвременен статистически 

инструментариум - програмата Systat v.7 е извършен подходящ статистически анализ 

на получените резултати. 

Много добро впечатление прави компетентното обсъждане на данните от 

дисертационния труд, в което личи завидната имунологична подготовка на кандидата, 

способен да се справи с анализа им и да обоснове обективно своето мнение. В това 
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отношение значително му е помогнал неговия многогодишен опит като клиницист и 

алерголог и знанието на английски, френски и руски езици, което му е позволило да 

бъде много добре информиран по изучавания от него проблем. 

Основните приноси на дисертационния труд на Д-р Яковлиев бих могъл 

да обобщя по следния начин. 

• За първи път е проведено у нас такова комплексно проучване на някои 

от най-значимите от клинична гледна точка васкулити и характера на 

антителата, които имат патогномонично, диагностично или 

прогностично значение, в контекста на психосоматичните увреждания. 

• Проучени са задълбочено констелациите от антитела с диагностична 

стойност при болестта на Шолайн-Хенох, като е установено 

значението на тези от клас ИгА. 

• Интересен е резултатът, че за тромботичните усложнения при лупусно 

болните хора с васкулит са отговорни антифосфолипидните антитела.  

• Диагностично и терапевтично значение има установения факт, че при 

лекарствено индуцирания лупус не винаги се касае за тежка алергична 

реакция, а може да бъде обусловен и от автоимунни процеси.  

• На фона на сложната картина, от имунологична гледна точка, при 

синдромите на Рейно и Бехчет - наличието на разнообразни 

автоантитела и връзката им с фосфолипидния синдром, много 

интересни са данните на кандидата за важната роля на 

кардиолипиновите антитела при тези патологични състояния и 

необходимостта да бъдат определяни. 

• В резултат на проучванията си, Д-р Яковлиев прави опит да създаде 

имунологичен профил на отделните васкулити и съответен 

диагностичен алгоритъм за тяхната диагноза, като много правилно 

приема холистичния подход - клиничен, имунологичен и 

психосоматичен като определящ. 

Във връзка с дисертационния труд кандидатът е проявил голяма активност и е 

публикувал 9 статии във водещи български научни списания и 1 в чуждестранно 

списание с импакт фактор и е представил 11 доклада в 5 национални и 6 

международни научни форуми. С това е направил широко достояние на своите 

резултати пред научната общественост. 

Авторефератът на дисертационния труд е подготвен много добре и в пълна 

степен отразява проведените изследвания и получени резултати. От проверката, която 
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направих, всички законови изисквания по обявяването, провеждането и обсъждането 

на дисертационния труд са изпълнени. 

Като имам пред всичко изложено си позволявам, да дам най-положителна 

оценка на дисертационния труд на Д-р Пламен Яковлиев и да обявя публично, че 

гласувам с „ДА" , за да му бъде присъдена образователната и научна степен „Доктор" 

по специалността „Имунопатология и алергология". Приканвам и другите членове на 

уважаемото жури да подкрепят с положителния си вот Д-р Пламен Яковлиев.  

 

 

 

 

 

 

Академик Д-р Богдан Петрунов


