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Настоящата рецензия е изготвена въз основа на заповед № Р-109-132/30.04.2015 г. на 

Ректора на МУ-Варна (определяща състава на научното жури) и заповед на Зам.-ректора на МУ – 

Варна № Р-109-154/26.05.2015 (определяща официалните рецензенти). Представените материали 

по процедурата отговарят на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и Правилника за развитието на академичния състав на МУ „Проф. д-р П. 

Стоянов” - Варна за присъждане на научната степен „доктор на науките”. 

Биографични данни и кариерно развитие. Доц. Силва Андонова – Атанасова, д.м. е родена 

на 20.01.1971 г. в град Варна. Завършва висше образование по медицина в МУ – Варна през 1996 г. 

Работи като ординатор по неврология в Окръжна болница – Варна (1996-2001) и УМБАЛ “Св. 

Марина” - Варна (2002). От 2003 до 2011 г. е последователно асистент, старши и главен асистент 

по неврология в Катедрата по нервни болести на МУ – Варна. През 2004 г. придобива специалност 
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по нервни болести, а през 2010 г. – образователна и научна степен „доктор”. От 2012 г. е доцент в 

Катедра „Нервни болести и невронауки” и ръководител на Втора клиника по нервни болести с 

отделение за интензивно лечение на неврологичните болести и остри мозъчни инсулти при УМБАЛ 

"Св. Марина” – Варна. Има квалификационен курс за експерти по акредитация на Европейския 

фонд за управление на качеството EFQM (Цюрих, 2007, 2015 г.). Общият й трудов стаж от 19 

години е изцяло в областта на неврологията. От 2009 г. е Републикански консултант по нервни 

болести, а от 2014 година – национален координатор на международния регистър „SITS” (Safe 

Implementation of Treatments in Stroke). Тя е автор или съавтор на 1 монография и 43 научни 

публикации, от които 4 – в чуждестранни издания. Научен ръководител е на 2-ма докторанти. Член 

е на национални и международни научни организации. Владее английски, немски, италиански и 

руски език. 

Значимост и актуалност на разработваната тема. Дисертационният труд на доц. Силва 

Петева Андонова – Атанасова, д.м. е посветен на съвременен и актуален проблем в неврологията 

– проспективно проучване на изхода от болестта след диференцирано (с венозна тромболиза - ТЛ) 

и недиференцирано лечение на острите исхемични мозъчни инсулти (ОИМИ). Той е първият 

системен научен труд в България, който сравнява двата терапевтични подхода, прилагани за 

лечение на ОИМИ. Актуалността на темата е в унисон с протичащата реформа в българското 

здравеопазване, която поставя акцент върху диференцирания подход на лечение на мозъчните 

инсулти и повишаване на качеството на медицинското обслужване.  

Преглед на дисертационния труд и анализ на резултатите. Целта на дисертационния 

труд е ясно формулирана. Авторката си поставя 5 задачи, три от които са насочени към търсене на 

връзка между крайния изход от ОИМИ и различни фактори, които имат отношение към него, 

отнасящи се до: (1) броя и честотата на РФ при болните с ОИМИ на лечение с/без тромболиза; (2) 

времевите показатели за извършване на стандартните процедури по протокола за венозна 

тромболиза; и (3) тежестта на неврологичния дефицит. Потърсени са значими индикатори, 

свързани с изхода на болестта, и са идентифицирани индикатори за качество с цел оптимизиране 

на лечението на ОИМИ. 

За формиране на научната цел и задачи доц. Андонова е стъпила на подробен литературен 

обзор, в който са обобщени основните литературни данни от последните години, отнасящи се до 
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лечението на ОИМИ. Анализирана е ролята на рисковите фактори (изменяеми и неизменяеми) за 

тяхното възникване и връзката им с патофизиологичните, патоморфологичните и клиничните 

прояви на болестта. Посочени са основните принципи на лечение на мозъчния инсулт на 

Европейската инициатива за мозъчен инсулт и Европейската организация по инсулти за 

провеждане на диференцирано и недиференцирано лечение. Анализирани са резултатите от 

основните мултицентрови проучвания, които обобщават ранните и късните усложнения, 

преживяемостта и смъртността от ОИМИ в сравнителен аспект между двата вида лечебни подходи. 

Обзорът третира управлението на ОИМИ и подходите за неговото оптимизиране. Анализирани са 

заболеваемостта и смъртността от мозъчни инсулти в Европа и България, проблемите, свързани с 

разкриване на специализирани звена (stroke units) и мениджмънта на ОИМИ у нас. Обзорът 

завършва с изводи, въз основа на които са формирани целта и задачите на дисертационния труд.  

Изследователските методи в дисертационния труд (клинични, образни, логистични и 

статистически) са адекватно подбрани и достатъчни за постигане на набелязаната цел. Те 

включват проспективна клинична оценка на болните чрез използване на две обективни скали - за 

оценка на огнищната неврологична симптоматика при хоспитализацията и дехоспитализацията 

(скала NIHSS - National Institute of Health Stroke Scale) и за изследване на функционалната 

инвалидност при дехоспитализацията и на 3-я месец от проследяването (скала на Rankin). 

Промените в мозъчния паренхим са оценявани посредством КТ на глава, а големината на лезиите 

– посредством 10-точкова количествена КТ скала на проучването ASPECT (Alberta Stroke Program 

Early CT score). Акцент в проучването е измерването на основните времеви параметри за 

изпълнение на стандартните процедури за диференцирано лечение на ОИМИ, приети като 

международен стандарт за успешна ТЛ: времето от началото на инсулта до постъпване в СПО и 

оттам – до провеждане на КТ (Door-to-CT), задължителните лабораторни показатели (Door-to-labor 

results), до началото на ТЛ (Door-to-needle time) и общото време – от началото на инсулта до 

началото на ТЛ (Onset of Symptoms - TL). Болните са регистрирани в международния регистър за 

лечение на инсулти SITS, като всеки от тях е получил уникален номер. Използвани са адекватни 

методи за статистическа обработка на резултатите.  

Дисертационният труд е първото научно сравнително проспективно проучване у нас, 

анализиращо ранния и късния (до 3-я месец) изход на болестта при болни на лечение с/без 
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венозна тромболиза. То е проведено при голям контингент от 1698 болни с ОИМИ, от които - 166 са 

били на диференцирано тромболитично лечение и 1532 – на стандартно лечение без тромболиза. 

Всички болни са били хоспитализирани във Втора клиника по нервни болести с Отделение за 

интензивно лечение на УМБАЛ „Св. Марина” – Варна през периода 2009 – 2013 г. Те са подбрани 

по стриктно посочени включващи и изключващи критерии. 

Основното ядро на дисертационния труд са собствените проучвания, които са представени в 

три раздела – поотделно са разгледани оценяваните показатели в групите без и с ТЛ, след което е 

проведен сравнителен анализ на резултатите между тях. Установява се, че рисковият профил е 

сходен в двете групи с изключение на хиперлипидемията и тютюнопушенето, които са значимо 

повишени при болните с ТЛ. При тях преобладава криптогенният инсулт и в сравнение с болните 

без ТЛ те имат значимо по-ниска смъртност при дехоспитализацията. 

Резултатите, отнасящи се до търсене на предиктори за по-добър изход от ОИМИ, са 

потвърдителни. И в двете групи болни те се свързват с по-младата възраст на болните, липсата на 

исхемични КТ промени в мозъчния паренхим и наличието на по-лека огнищна неврологична 

симптоматика при хоспитализацията, оценявана със скалата NIHSS (0-5 т.). 

Потвърждава се и наличието на значими индикатори за повишен риск от интрацеребрален 

хематом като усложнение от ТЛ лечение. Те включват: (1) начало на ТЛ лечение след 3-я час от 

началото на инсулта, (2) КТ данни за левкоенцефалопатия и (3) неврологичен дефицит над 19 

точки по скалата NIHSS при хоспитализацията. Въпреки удължаването на терапевтичния прозорец 

за ТЛ от 3 до 4.5 часа след 2010 г., при това проучване процентът на интракраниалните хеморагии 

остава относително постоянен - около 6.6%.  

От фундаментален интерес са сравнителните резултати между двете групи, свързани с 

оценка на ранната и късната (на 3-я месец) функционална независимост след ОИМИ. Установява 

се, че при дехоспитализацията болните с ТЛ имат значимо по-добра функционална независимост 

по скалата на Rankin в сравнение с групата без ТЛ, което е по-изразено в случаите с ранно 

започване на ТЛ и по-лек изходен (при хоспитализацията) неврологичен дефицит. На 3-я месец от 

началото на инсулта обаче двете групи (със и без ТЛ) показват сходно функционално 

възстановяване. Тези резултати подкрепят хипотезата, че възстановяването след инсулт следва 



 5 

определени закономерности, включващи независими от лечението процеси на спонтанно 

нелинейно възстановяване в първите 3-6 месеца от инсулта – те се свързват с биологично 

възстановяване (реституция) в острия период в резултат на спонтанна или лечебна реканализация, 

последвано от процеси на комплексна мозъчна реорганизация чрез ангажиране на нови синапси, 

невронни мрежи и др. 

С оригинален характер е установяването на набор от клинични индикатори за качество, 

включващи: процент проведени тромболизи, средно време от постъпване в СПО до начало на 

лечението, средна продължителност на болничния престой, болничен леталитет и смъртност/ 

инвалидизация на 3-я месец от началото на инсулта. Чрез организиране на профилирано 

отделение за лечение на ОИМИ, периодично обучение на персонала, въвеждане на вътрешни 

алгоритми на поведение и модели за повишаване на качеството на медицинските грижи, е 

възможно да се постигне значимо оптимизиране на лечебния процес независимо дали се прилага 

ТЛ. Проучването недвусмислено показва, че интегрираният мултидисциплинарен подход, екипното 

начало и пълноценната координация на участниците в мениджмънта на ОИМИ води до значимо 

намаляване на смъртността и инвалидността от мозъчен инсулт.  

Структура на дисертационния труд. Научният труд е традиционно конструиран. Той е 

написан на 300 страници, от които литературен обзор – 130 стр., цел, задачи, методики и 

контингент - 23 стр., собствени резултати – 82 стр., заключение,  изводи и приноси - 9 стр., книгопис 

– 27 стр. и приложения - 11 стр. Дисертацията е илюстрирана с 28 таблици, 76 фигури и схеми. 

Книгописът включва 345 литературни източници - 30 на кирилица и 315 на латиница. 

Научна продукция. Във връзка с дисертационния труд са отпечатани 12 научни 

публикации, две от които са публикувани в международното списание “Perespective in Medicine” и 

три – в реферираното списание “Scripta Scientifica Medica”. На 9 публикации (75%) доц. Андонова е 

първи автор. Изнесени са 8 научни съобщения на 3 национални и 1 Световен форум. Една от 

публикациите е цитирана в чуждестранно списание (Iranian Red Crescent Medical Journal, 2015). 

Посочените научни трудове отразяват основните етапи на подготовка на дисертационния труд и 

крайните резултати, свързани с него. 
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Оценка на приносите. Дисертационният труд съдържа научно-теоретични и научно-

приложни приноси, които са лично дело на автора.  

С оригинален научно-теоретичен принос са резултатите, които показват, че при 

преживелите ОИМИ независимо от вида на лечението протичат паралелни процеси на спонтанно 

възстановяване и мозъчна реорганизация, което би могло да обясни отсъствието на значими 

различия във функционалния дефицит между болните с и без ТЛ на 3-я месец от инсулта. 

Прилагането на интравенозна тромболиза в първите 3-4.5 часа от началото на инсулта намалява 

значимо ранната смъртност и ограничава неврологичния дефицит непосредствено след 

процедурата и при дехоспитализацията. Многофакторна констелация от клинични, 

невроизобразяващи и времеви показатели определя крайния функционален изход от инсулта – 

тези фактори могат да се идентифицират и контролират независимо от приложения терапевтичен 

подход. 

 Като първо за България проспективно проучване на промените в клиничните, 

невроизобразяващите и времевите параметри по изпълнение на стандартните процедури при 

пациенти с ОИМИ с/без тромболитично лечение, дисертационният труд има значими научно-

приложни приноси, свързани с въвеждането на: (1) набор от индикатори за качество с цел 

оптимизиране на управлението на ОИМИ и (2) създаване на локален регистър на болните с ОИМИ, 

лекувани в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, чийто данни са сравнени с международния регистър SITS. 

Получените резултати имат голямо практическо значение за Българското здравеопазване. Те 

подкрепят идеята за създаване на Национален регистър на болните с мозъчен инсулт по образец 

на регистъра SITS, който би позволил текущ анализ на рисковия профил, вида на лечението, 

честотата на усложненията и показателите за лечебна дейност в локален, национален и 

международен мащаб. Като национален координатор по тази програма доц. Андонова би могла и 

до колкото съм информирана мултиплицира своя опит чрез обучение и на други центрове. 

Обективни ограничения. Проучването е отворено и едноцентрово, което стеснява обхвата 

на изводите и приносите до конкретното изследване. Липсата на Национален регистър на 

инсултите не позволява анализ на резултатите в национален мащаб. 

 




