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НАУЧНО СТАНОВИЩЕ 

 
от  

проф. д-р Михаел Байер, д.м.н., д.х.к. 
Клиника по сърдечна и гръдна хирургия, Аугсбург, Германия 

 
Относно дисертационен труд  

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 
ЗНАЧИМАТА ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ 

(изследване на влиянието на пластиката на митралната клапа върху 
обратното ремоделиране на левите сърдечни кухини) 

 
на д-р Пламен Панайотов 

свободен докторант, Катедра по обща хирургия 
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, България. 

 
 

1. Въведение 
 
Познавам д-р Пламен Панйотов от 8 години, когато за пръв път посетих 

Клиниката по кардиохирургия, след подписването на договор за 
сътрудничество между болницата в Аугсбург, Германаия, и Университетската 
болница „Св. Марина“ във Варна, България. След като д-р Панайотов беше 
назначен на поста „Ръководител на Клиниката по кардиохирургия“, на няколко 
пъти имах възможността да посетя Клиниката и да следя работата на 
хирургичния екип, както и обмена на специалисти за краткосрочно обучение в 
различни области – сърдечна хирургия, кардиология и анестезиология. На 
научната среща „Първи симпозиум Варна – Аугсбург“, който се проведе през 
2012 г., д-р Панайотов представи своята работа в областта на исхемичната 
митрална регургитация и заедно обсъдихме подробно темата, като това беше 
първата възможност за мен да разбера за научните му интереси в тази област. 
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2. Структура и техническо съдържание на труда 
 
Дисертацията на д-р Панайотов се съсредоточава върху актуален и широко 

обсъждан проблем. Работата представлява общо 175 страници. Към него има 
приложение от 500 страници със статистически анализ. Литературният обзор 
обхваща 16 български и 261 от чужди публикации, голяма част от които 
издадени през последните 5 години. Много от авторите са добре познати 
експерти в областта на диагностиката и лечението на исхемичната митрална 
регургитация. Трудът съдържа 12 фигури, 23 таблици и 1 схема, а други 56 
графики, описващи резултатите, са приложени към автореферата 
(представляващ отделен документ към дисертационния труд). Литературният 
обзор разглежда проблема за исхемичната митрална регургитация по 
отношение на епидемиологията, патофизиологията, диагнозата и лечението. 
Направени са няколко извода въз основа на този анализ, което обосновава 
изследването, представено в труда. 

 
 
3. Цел и задачи на дисертационния труд 

 
Дисертационният труд има ясно дефинирана изследователска цел, а 

именно, да избере и анализира диагностичните критерии за селекцията на 
пациенти с исхемична болест на сърцето и значима исхемична митрална 
регургитация, подходящи за хирургично лечение, да се използват тези критерии 
за сравняване на подгрупите пациенти и да се направи оценка на обратното 
ремоделиране на лявата камера в късния постоперативен период. Поставени 
са няколко изследователски задачи, свързани с целта на работата, които също 
са ясно формулирани. 

 
 

4. Научно съдържание на дисертационния труд 
 
Събрани са емпирични данни за пациенти, оперирани в Университетска 

болница „Св. Марина“ – Варна. Пациентите са разделени на две групи. Първата 
група се състои от пациенти с комбинирано оперативно лечение, включващо 
операция за аорто-коронарен байпас и пластика на митралната клапа. Втората 
група се състои от пациенти с изолирана оперативна коронарна 
реваскуларизация. Данните са приложени в базата данни, която описва 
клиничните и ехокардиографските характеристики на всяка група пациенти. 
Базата данни впоследствие се използва, от една страна, за разпределянето на 
пациентите в подгрупи, и за оценката на резултатите от оперативното лечение, 
от друга страна. Докторантът разработва алгоритми за подбор на обема и вида 
оперативно лечение, комбинирана операция или само реваскуларизация. Тези 
алгоритми служат също за по-нататъшното подразделяне на пациентите в 
подгрупи със сравнително сходни характеристики (общо състояние и сърдечна 
патология). Това е много полезна идея и е определено нещо важно, което е 
направено в дисертационния труд, тъй като позволява да се направи сравнение 
между отделните подгрупи пациенти със сравнително сходни предоперативни 
характеристики. 
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В работата е направено също и описание на оперативните техники и 
видовете митрална анулопластика. Към труда има приложение, което 
представлява преглед на направения статистически анализ, проведените 
статистически тестове и подробните резултати от тях. Наборът от тестове 
включва използването на Bootstrap симулации, проведени в софтуеърна среда 
(MATLAB). В набора са включени и аналитични тестове.  

 
5. Анализ на резултатите 

 
Резултатите от проучването са задълбочено обсъдени в секцията 

„Резултати и дискусия“. За изследването са подбрани общо 140 пациента, които 
имат значима исхемична митрална регургитация и са анализирани 53 
дискретни и непрекъснати променливи. Пациентите са разделени в групи и 
подгрупи, имащи подобни характеристики, което улеснява тяхното сравняване. 
Дефинирана е и е обоснована концепцията за „псевдо контролна група“.  

Интерпретацията на резултатите от оперативното лечение се подпомага 
от сравнението на предоперативните данни от оценката на общото 
здравословно състояние, митралната клапа и сърдечните кухини. Въвежда се 
индексът „модифицирана фракция на изтласкване“, който се сравнява с 
рутинно използвания индекс „фракция на изтласкване“ по отношение на 
корелацията му  с медицинското състояние на пациентите. Авторът доказва, че 
„модифицираната фракция на изтласкване“ носи повече информация за ефекта 
от елиминирането на регургитиращия обем върху системния кръвен поток. 
Последното се представя чрез графики в автореферата. 

Извършени са голямо количество статистически тестове сравняващи  12 
параметъра, за да се оценят ефектите на комбинирана операция и изолираната 
реваскуларизация. Оценени са както ранния, така и късния следоперативен 
период. Достига се до извода, че митралната анулопластика подобрява 
функцията на митралната клапа и стойностите на „модифицираната фракция 
на изтласкване“, но малко променя обема на левите сърдечни кухините, 
особено при пациенти със запазена левокамерна функция. Тези констатации са 
представени в таблици и са подкрепени с графики в автореферата. От особено 
практическо значение е изводът, че пациенти с предоперативно нарушена 
левокамерна функция биха имали по-голяма полза от редукция на обема на 
лявото сърце в следствие а обратно ремоделиране. 

 
6. Научен принос 

 
Трите общи извода, които са направени въз основа на резултатите, имат 

клинично значение, когато се избира оперативната стратегия при пациенти със 
значима исхемична митрална регургитация. Приносите, описани в 
заключителната глава на дисертационния труд, са според мен напълно 
приемливи. Бих класифицирал приноси 1, 2, 3 и 4 като имащи по-голямо научно 
и практическо значение за проучвания, за които трудно се прилага 
рандомизиране, докато приноси 5, 6 и 7 са важни в по-общ план. По мое 
мнение, изследването на д-р Панайотов допринася както за научния, така и за 
клиничния аспект на дискутирания проблем. Относно разпространението на 
труда, важно е да се отбележи, че д-р Панайотов е първият автор на 5 от 6-те 
публикации, свързани с темата на дисертацията. 
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7. Забележки 
 

Имам няколко забележки по дисертацията на д-р Панайотов. Преди всичко, 
според мен, можеше да се обърне малко повече внимание на детайлите на 
оперативното лечение като например какво мотивира избора на определен вид 
анулопластика, какви бяха усложненията, както интра-, така и постоперативно. 
На второ място, проучването, което е наистина ценно за клиничната практика, 
трябваше да даде по-опростени и схематично представени алгоритми за 
избора на оперативна стратегия, за да бъдат полезни за ежедневната практика. 
Работата можеше да спечели повече от едно по-прецизно описание на 
критерия за „значима исхемична митрална регургитация“ и ако бяха дадени 
последващите оперативни техники за корекция. На трето място, важно е да се 
обсъди по-подробно въпросът, свързан с левокамерното и левопредсърдното 
ремоделиране и неговото значение за късните пост-оперативни резултати, 
включително и качеството на живот на пациента. 
 

8. Заключение 
 
В заключение, намирам, че дисертационния труд на д-р Пламен 

Панайотов третира въпрос от актуален интерес, с мултидисциплинарна 
насоченост, добре структуриран и добре написан. Целта на проучването е ясно 
определена и успешно изпълнена. Изводите са полезни за клиничната 
практика, както по сърдечна хирургия, така и за кардиология. Проблемът, 
обсъждан в работата, е важен и остава дискутабилен, тъй като не съществуват 
препоръки в насоките на Европейското дружество по кардио-торакална 
хирургия. Всичко, казано по-горе, ми дава основания да препоръчаме на 
членовете на многоуважаемото жури да подкрепят присъждането на докторска 
степен на д-р Пламен Георгиев Панайотов. 

 
 

Въз основа на всичко казано по-горе, имам всички основания да апелирам 
към журито да гласува положително за д-р Пламен Панайотов за придобиване 
на степен „доктор“ в областта на кардиохирургията. 
 
 
 
21.10.2013 г. 
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