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1. Актуалност на тематиката 

Актуалността на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и научно-

приложно отношение е неуспорима, поради факта че предсърдното мъждене (ПМ) е най-

честата аритмия и патофизиологичните механизми за развитието и поддържането на ПМ 

е изключително актуален проблем. От една страна до ПМ се достига в крайния етап, как-

то успешното, така и на неуспешното съдово стареене.  От друга страна ПМ увеличава 5-

кратно риска за емболичен мозъчен инсулт. В литературата през последните години ак-

тивно се изследват механизмите, водещи до възникване на ПМ (Електрическото, контрак-

тилното и структурното миокардно ремоделиране). Търсят се лабораторни и инструмен-

тални методи за количествена и качествена оценка на процеса. Това логически определя 

необходимостта от медикаменти, които могат да повлияят патогенезата на тази аритмия. 

Избора на тематиката е направена много умело, имайки предвид, че фиброзата на 

предсърдията е инициращия фактор в процеса на промени в предсърдната структура. 

Стъпвайки върху много задълбочен обзор на механизмите на предсърдно мъждене, док-

торантката се фокусира върху един от най-важните и същевременно нерешени проблеми 

– влиянието на миокардната фиброза, като белег на структурно ремоделиране, върху 

клиничния ход на ПМ. Обхващайки темата комплексно - клинично, параклинични и инст-
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рументални маркери, този начален етап в ЛП ремоделиране прави темата с много висока 

степен на актуалност в сегашния етап на познанието. 

Много дискутабилна и с голямо практично приложение е терапевтичната линия, за-

сегната в тематиката - търсене на медикаменти, които прекъсват прогресията на процеса 

и въздействат върху подлежащите механизми за развитие и поддържане на ПМ . Основ-

ната теза е много актуална и дискутабилна - алдостеронът стимулира миокардната фиб-

роза в камерите и предсърдията, индуцира MR-зависима хипертрофия на кардиомиоци-

тите, сърдечна фиброза с последваща дилатация на лява камера и повишена ЛК маса. 

Функционално тези промени водят до диастолна дисфункция Затова  моделирайки фиб-

розата чрез антагонистите на алдостероновите рецептори може да има полза за превен-

ция на ПМ.   

Въз основа на направения литературен обзор дисертантката си поставя целта да 

проучи няколко много актуални въпроси, базирайки се на неуспоримия факт, че фиброза-

та е отличителен критерий за патологичното ремоделиране на ЛП и допринася за клинич-

ната изява на заболяванията, да се идентифицират начини за забавяне, преустановяване 

или дори обратно развитие на прогресията на тъканната фиброгенеза. Предизвикателст-

во е по-детайлното проучване на ролята му при болни с ПМ, както за развитето, така и за 

прогресията и рецидивите на аритмията.  

На този етап няма биомаркер, който  да е доказан  1. да бъде универсален  замести-

тел на сърдечно-съдовия риск, 2. чийто промяна независимо да предполага  успешна ре-

дукция  на повишения риск, 3.да не се променя  на фона на всички медикаменти и тарге-

ти. Макар и далеч от идеалния биомаркер, Галектин-3 е протеин е мощен прогностичен 

фактор по отношение на СН, който директно е въвлечен във възпалителния процес и 

последващата фиброза в сърцето. За хемодинамична оценка на сърдечната недостатъч-

ност имаме маркери, определящи прогнозата. За първична и вторична профилактика на 

ПМ не разполагаме с такива биомаркери. Интригуваща е възможността за използването 

на биомаркер за изследването на степента на миокардна фиброза, какъвто е Галектин-3. 

Той не само дава информация за количественото засягане от фибротичния процес, но 

може да служи като прогностичен фактор за определяне на рисковия профил на пациен-

тите с ПМ. Галектин-3 е участник в развитието на фиброзата. Инхибирането на профиб-

ротичното му действие може да се превърне в таргет за откриване на ново и по-
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ефективно лечение на ПМ. Затова изследването на галектин-3,в контекстта на развитието 

на фиброзата, прави много актуална темата. От друга страна повечето биомаркери, като 

BNP и CRP, се освобождават в циркулацията в резултат на клетъчна увреда - биомаркери 

„свидетели“. За разлика от тях Галектин-3 е екстрацелуларен и играе каузална роля в 

процеса на ремоделиране, като неговото инхибиране може да блокира или да доведе до 

обратно развитие на фиброзата. Той е каузален фактор, което го доближава до рисков 

фактор, като ЛДЛ-холестерола и кръвната захар. Предизвикателствата, свързани с Га-

лектин-3, са ясно формулирани и много  актуални: 

1. може ли да е таргет за превенция и лечение на ПМ.  

2. може ли да се използва като маркер за повишен тромбоемболичен риск.  

3. да се проучи значението му за идентификация на риска за развитие на ПМ 

при пациенти с коронарна болест на сърцето.  

4. Прилагане на мултимаркерен подход за по-точно определяне на рисковия 

профил на болните.  

Клиничното значение на Гал-3 при еднократното му измерване е уточнено в редица насо-

ки. Известно е, че той има роля за диагностицирането и прогнозата на острата и хронична 

СН, като предиктор на левокамерното ремоделиране  и смъртността по всякаква причина 

в общата популация. Ролята на алдостероновите антагонисти е добре проучена и с дока-

зани ползи при пациенти със СН, но тяхното място в превенцията и лечението на пред-

сърното мъждене не е напълно установено и е много актуална тема. Затова терапевтич-

ната линия в тематиката, свързана с проучване на въздействието на алдостероновите 

антагонисти върху стойностите на Галектин-3 при пациенти с предсърдно мъждене доба-

вя много научна и научно-практична актуалност, за което има малко данни в литература-

та. 

Поставените седем задачи, демонстрират много задълбочено осмисляне на проб-

лема – многостранна оценка на рецидивите на ПМ, оценка на нивото на Галектин-3 при 

изследваните болни с пристъпно ПМ, както и корелация между нивата на Галектин-3 и 

една неинвазивна, но утвърдила се вeче методика за степента на коронарна атероскле-

роза, оценена чрез коронарен Са score, ефекта на лечението със спиронолактон за кли-

ничното повлияване на заболяването и намаляване на фиброзата . 
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2. Познаване на проблема 

. Десертантката в детайли е запозната с проблема, свързан с фиброзата като отли-

чителен критерий за патологичното ремоделиране на тъканите и допринасящо за клинич-

ната изява на заболяванията. Много критично обсъжда проблема в този контекст за въз-

можността за по-детайлно да се проучи ролята му при болни с ПМ, както за развитето, 

така и за прогресията и рецидивите на аритмията. Много прецизно извежда от литератур-

ния обзор липсата на достъпни методи за количествена оценка на фиброзата, които да 

могат да се използват масово в практиката. Затова съвсем аргументирано, а в същото 

време творчески, си поставя целта да  определи ролята на различни фактори, включи-

телно сърдечна фиброза, за развитие и прогресия на ПМ при болни над 55 год. и да се 

обсъдят начини за повлияването на патологичния процес. 

 

3. Методика на изследването 

Избраната методика на изследване позволява ли постигане на поставената цел и 

получаване на адекватен отговор на задачите, решавани в дисертационния труд.  

 

4. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

 

 Обемът на проучването включва 101 от скринираните 124 пациента над 55 годиш-

на възраст, с пристъпно или  персистиращо предсърдно мъждене, след възстановяване 

на синусов ритъм. Средната възраст на пациентите е 68,02 ± 7,001 год. От тях 56 са жени 

и 55 мъже. След извършена рандомизация едната група е получавала стандартна тера-

пия + спиронолактон 25 или 50 мг (N=55, жени 33, мъже 17), а другата – стандартна тера-

пия без спиронолактон (N=56, жени 23, мъже 28). Съпоставянето между групите е макси-

мално обективно и рандомизацията е постигнала сходство в основните параметри на 

болните- предпоставка за ясни резултати. 

 Женският пол, възрастта, пикочната киселина са основните установени детерми-

нанти за рецидиви на предсърдно мъждене. При Многофакторен Сох регресионен анализ 

подаграта единствено значимо повлиява хоспитализациите за ПМ, факт за който липсват 

данни в литературата. Не се отчита значима разлика в броя на рецидивите на ПМ според 
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приема на спиронолактон – 64% с/у 57% са имали поне един епизод на ПМ (р=0,44) - ня-

ма значим ефект от приема на МРА, както при еднофакторен, така и при многофакторен 

регресионан анализ. Причината да не се отчете редукция на броя на рецидивите в може 

би е, че и в двете групи има пациенти, лекувани с RAAS-блокери, различни от спироно-

лактон. Но това е обеснимо поради факта, че болшинството от включените болни са с АХ, 

за която е необходимо и е било започнато лечение с RAAS-блокери. Много значим е ре-

зултата, че приемът на спиронолактон намалява хоспитализациите за ПМ с 46%. От друга 

страна единствено приемът на спиронолактон намалява хоспитализация въобще и зна-

чим предиктор на хоспитализациите със захарния диабет в това наблюдение. Тези резул-

тати дават основна тежест на проведената разработка и основание да се продължи с по-

задълбочени проучвания. 

 Много интересна е корелацията между Галектин-3 и ПМ, като данни в литературата 

за измерване на Галектин-3 при пациенти с подагра липсват, но асоциацията между тях 

не е изненадваща – Галектин-3 освен маркер за фиброза е и маркер за възпаление. 

 Установената корелация на нивата на Галектин-3 с CHA2DS2-VaSC score доказва, 

че повишеният Галектин-3 освен активация на фиброзата, има и про-възпалително ефек-

ти, което предразполага образуване на тромби.Това са нови предизвикателства пред Га-

лектин-3, които  могат  в бъдеще да бъдат проучени. 

 Много значим е факта, над 85% от включените са били с артериална хипертония 

(АХ) и запазена фракция на изтласкване, нормален или леко увеличен индексиран ляво 

предсърден обемен индекс, т.е. модел на диастолна СН. Това е контингента пациенти от 

ежедневната ни клинична практика. Много дискутабилен е резултата, свързан с АХ – при 

пациентите без АХ даването на МРА намалява Галектин-3 в края на наблюдението, дока-

то при тези с АХ води до повишаване на нивото на биомаркера. Вероятно причините за 

това при АХ да се повишава Галектин-3, е прогресиращата фиброза при тези пациенти, 

въпреки лечението със Спиронолактон. Данните от литературата показват, че спироно-

лактона редуцира Галектин-3  при пациенти с редуцирана ЛК ФИ, вероятно поради по-

високи нива на алдостерона.  

 Настоящата дисертация има множество приноси с оригинален характер, които са с 

научен и научно-приложен такъв. В научен аспект изследванията на докторантката са пи-

онерни в световен мащаб на Галектин-3 като израз на фиброзата за развитие и поддър-

жане на ПМ, връзката на Галектин-3 с CHA2DS2Vasc score, ролята на подаграта като не-
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зависим рисков фактор за ПМ, връзка между стойностите на Галектин-3 и подагра. В на-

учно-практичен аспект дисертацията дава на клинициста таргети-биомаркер и образен 

такъв (коронарен Са score) за диагноза и терапия на фиброзата, стояща в основата на 

рецидивите на ПМ. 

 Много по-малко са приносите с потвърдителен характер - влиянието на възрастта, 

женския пол и АХ за прогресия на заболяването, както и се установява позитивна връзка 

между АХ и Галектин-3, по-високите изходни стойности на Галектин-3 при пациенти с ПМ 

в сравнение със здрави лица, връзката между възрастта, бъбречната функция и стойнос-

тите на Галектин-3. 

 

5. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

Представените от докторантката научни трудове, като на всички тя е първи автор, 

включват: статии в национални списания –  4 броя, съобщения на международни научни 

конференции в България – 1 брoй, доклади в трудове на международни научни конфе-

ренции в чужбина – 3 броя. 

 Представеният дисертационнен труд на тема: „Роля на фиброзата и блокирането 

на минералкортикоидните рецептори при предсърдно мъждене” е оригинална научно-

приложна разработка и лична работа на докторантката. 

 

Препоръки във връзка с дисертационния труд: 

1. За в бъдеще е желателно използването на мултимаркерния подход за диагностич-

но-терапевтичния алгоритъм при ПМ 

2. Може на втори етап да се обмисли приложението на Еплеренон в терапевтичния 

алгоритъм и сравнят резултатите със Спиронолактона 

3. Особено интересно би било задълбочаване на изследванията при пациенти след 

радиофреквентна аблация, като диагностично-терапевтичен алгоритъм в направ-

ление на профилактика на рецидивите. 

6. Автореферат 

Съдържанието и конструирането на автореферата е направено според изискванията 

и отразява основните резултати, постигнати в дисертацията. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа научни, научно-приложни и приложни резул-

тати, оито представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички 

изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАС-

РБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника на МУ - Варна. Представените 

материали и дисертационни резултати напълно съответстват на специфичните изисква-

ния, приети във връзка с Правилника на МУ – Варна за приложение на ЗРАСРБ. 

Дисертационният труд показва, че докторантката Д-р Антония Руменова Кишева 

притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по научна специ-

алност кардиология като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане 

на научно изследване. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведе-

ното изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, авторефе-

рат, постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да 

присъди образователната и научна степен ‘доктор’ на Д-р Антония Руменова Ки-

шева в докторска програма по кардиология… 

 

 

 

30.12. 2017. г.   Изготвил становището:  

           (Доц. Д-р Людмила Владимирова-Китова, дм) 

 

 


