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СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ЗНАЧИМАТА ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ 

(изследване на влиянието на митралното възстановяване при обратно 

ремоделиране на лявата камера) 

 

Д-р Пламен Панайотов – свободен докторант при Катедрата по обща хирургия в 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, България. 

 

През последните години с д-р Пламен Панайотов си сътрудничим във връзка с 

установеното партньорство между нашите институции. Обменихме си визити, за да 

споделим опита си по определени проблеми на съвременната кардиохирургия. 

 

Дисертацията на д-р Панайотов се състои от175 страници, като в литературния обзор са 

включени 277 статии, от които 16 на водещи български експерти и 261 от чужди 

автори, работещи в тази област. Повечето от включените статии са публикувани след 

2000 г., а над 90 – през последните 5 години. Статистическият анализ е направен с 

помощта на най-съвременните статистически инструменти като MATLAB. 

Дисертационният труд е илюстриран с 23 таблици, 12 фигури и много снимки. Още 56 

високо информативни графики са приложени към автореферата. 

 

Диагнозата и оперативното лечение на значимата исхемична митрална регургитация са 

важни въпроси и представляват актуален проблем, което се потвърждава от 

многобройните публикации по темата. Обсъждат се съвременните ехокардиографски 

критерии за оценка на степента на митрална регургитация и обратното ремоделиране на 

лявата камера. Ясно дефинираните цели и задачи на изследването се базират на шест 

извода от литературния обзор.  

 

Като цяло, в проучването са записани 140 пациента, които са разделени на две групи - 

71 пациента с комбинирано хирургично лечение – операция с пластика на митралната 

клапа и байпас на коронарната артерия, както и 69 пациента с процедура за изолирана 

коронарна реваскуларизация. Предоставени са клиничният и ехокардиографският 

профил, оперативните и пост-оперативните данни за всичките пациенти. Данните от 

предоперативната оценка и късния постоперативен период на проследяване са 

използвани за целите на изследването. Като сравнява подгрупите от пациенти със 



сходно общо здравословно състояние и характеристики на заболяването, авторът 

достига до резултатите и прави изводи. Заключенията са достатъчно обосновани върху 

добре очертаните цели на проучването, като следват неговата цялостна логика. 

Използва се нов параметър „модифицирана фракция на изтласкване“, като 

допълнителен диагностичен индекс. Доказано е, че модифицираната фракция на 

изтласкване е по-надежден критерий за оценка на митралната регургитация и нейния 

ефект върху хемодинамиката и резултатите от оперативното лечение отколкото 

конвенционалната фракция на изтласкване, които не е в състояние да осигури. 

 

Основните изводи на дисертационния труд имат практическо значение и могат да се 

обобщят до следното: 

 

1. Анализът на оперативните резултати при пациенти с исхемична болест на 

сърцето, усложнена от значима митрална регургитация, допринася за 

разработването на индивидуален подход, ориентиран към пациента, и за 

качеството на живот и преживяемостта на такива пациенти. 

2. При пациенти със запазен сърдечен и общ здравен статус трябва да се използва 

комбинирано лечение (аорто-коронарен байпас и митрална реконструкция), тъй 

като се осигуряват добри късни резултати и има тенденция към обратно 

ремоделиране на лявата камера.  

3. При пациенти с влошен сърдечен и общ здравен статус е подходящ по-

консервативен подход спрямо митралната клапа, тъй като при тези пациенти не 

се наблюдава тенденция към обратно левокамерно ремоделиране. 

 

Заключение: Дисертационният труд на д-р Пламен Панайотов изследва важен въпрос, 

който е предмет на активни дискусии през последните десет години в медицинската 

литература. Представените данни и предложеният алгоритъм за лечение могат да имат 

клинично приложение, което да доведе до по-добри резултати за пациентите с 

исхемична митрална регургитация. Изводите кореспондират пряко с целта и задачите 

на проучването и имат научно и практическо значение. 

 

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. 
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         Д-р Габор Богац, д.м. 


