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С Т А Н О В И Щ Е 

по дисертационния труд „Приложение на хемометрията за подбор, оценка и 

интерпретация на зависимости между клинични индикатори за някои заболявания”, 

представен от докторанта на свободна подготовка Радка Томова Георгиева – Николова 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” 

Становище от доц. д-р Владимир Христов, дм, ендокринолог и нефролог,  

медицински управител на МЦ „ПРО-ВИТА” ЕООД  

Медицинските изследвания разчитат на статистическа обработка на данните в 

много случаи, особено при епидемиологични проучвания. Но при този вид 

статистически анализи обикновено се търсят корелации между честотата на поява на 

даден признак (заболяване) и броя на наблюдавани участници в изследването. Така или 

иначе подобни студии са от голямо значение за медицината. Настоящият 

дисертационен труд   прави стъпка напред в прилагането на статистически методи в 

медицината, като използва методи на многовариационната статистика (в случая това са 

кластерен анализ и анализ на главни компоненти) с цел интерпретация на данни от 

клинични заболявания (по-конкретно за пациенти, подложени на различен режим на 

захранване след стомашно-чревни хирургически интервенции и пациенти с 

пролактинома).  Новият елемент в работата на гл. ас. Радка Георгиева – Николова е 

опитът да се направи статистически издържана моделна оценка на едновременната 

оценъчна роля на голяма група клинични показатели върху състоянието на 

изследваните пациенти. Това е напълно различен подход от традиционната работа на 

медика да анализира поотделно всеки показател в рамките на определен допустим 

интервал от стойности, след което да взема едно или друго решение за статуса на 

пациента. Извън традиционния интерес на лекуващия персонал е и възможността за 

сравнение на групи от пациенти на базата на клиничните им параметри. Г-жа Николова 

прави опит за ново отношение към пациентите, като ги групира по статистически път в 

подобни кластери (образци), което по принцип може да улесни работата на медиците. 

Макар че хемометрията е познато от години научното направление, което е в състояние 

да класифицира, моделира и интерпретира големи масиви от химически данни, в 

медицинската сфера хемометричните изследвания все са малко. В този смисъл 

дисертационният труд има методичен и оригинален принос в сферата на медицинските 

изследвания.  

От моя гледна точка дисертационният труд има за цел да   оптимизира  броя на 

традиционните клинични изследвания (основно да редуцира този брой на базата на 
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избор на малък брой представители от формираните кластери), което би довело до 

икономически ефект, без да се губи съществена информация за пациента. Рано е да се 

предвиди реакцията на лекуващите специалисти. От една страна медицината е 

консервативна по отношение на нови и нетрадиционни решения, а от друга – лекарите 

имат убеждението, че всеки показател работи индивидуално. По-лесно би се възприело 

другото постижение на докторантката – групирането на пациентите според стойностите 

на клинични показатели, което, според мен, би улеснило процеса на наблюдение и 

лечение. 

Основните постижения на дисертационния труд могат да се обобщят така: 

1. Доказване по статистически път, че смесеният тип хранене (ранно 

ентерално и допълващо парентерално хранене) при пациенти със 

стомашно-чревни операции води до метаболитната им стабилност и 

улеснява нормализирането на клиничните показатели. Такава директна 

констатация само от стойностите на клинични показатели не е 

възможна.  

2. Предлагане на  възможност за оптимизиране на процедурите за 

клиничен контрол чрез намаляване на броя на клиничните параметри.  

3. Създаване на  образци на подобие между пациентите, което би 

позволило по-надеждно медицинско третиране на пациентите, тъй като 

са налице дискриминиращи състоянието показатели за всяка 

пациентска група. 

 Основната част на дисертационния труд е публикувана в две реномирани 

международни списания с импакт фактор – Central European Journal of Medicine и 

Ecological Chemistry and Engineering, което отразява отношението и на медицинската 

колегия, и на хемометриците към труда.    

Дисертационният труд е оформен добре, написан е на добро научно ниво.  

В заключение мога да кажа, че ще гласувам с „за” присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” на докторанта Радка Томова Георгиева − 

Николова. 

София, 25.02.2014 г.   Дал становището:  

                Доц. д-р Владимир Христов, дм 


