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СТАНОВИЩЕ 

 

За дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 

по област на висшето образование 7: „Здравеопазване и спорт”, професионалнао 

направление 7.1 „Медицина” и специалност 03.01.47„Кардиология” 

 

Автор: Лиляна Георгиева Мирчева, асистент в катедра по вътрешни болести, 

УС по Кардиология, Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов”, Варна  

Тема: „Оптимизиране на грижите за пациентите със сърдечна недостатъчност 

след дехоспитализацията”  

Научен ръководител: 

Доц. д-р Йото Йотов, дм, МУ, Варна 

 

Изготвил становището: доц. д-р Йото Трифонов Йотов, дм, кардиолог, доцент 

към УС по кардиология, Катедра по Вътрешни болести, Медицински Университет 

„Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна 

 

Със заповед № Р-109-275/21.07.2017 г. на Ректора на МУ, Варна, на базата на 

решение на Факултетния съвет на Факултета по медицина по протокол № 38/10.07.2017 

г. съм  избран за член на Научното жури за защита на дисертационния труд на д-р 

Атанас Ангелов Атанасов. На първото заседание на Научното жури и със заповед № Р-

109-296/31.07.2017 г. съм определен да изготвя становище по процедурата за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор”. 

 Кратки данни за професионалното развитие и квалификация на 

докторанта:  

 Д-р Лиляна Георгиева Мирчева завършва  Медицина през 2004 г. в Медицински 

Университет, Варна, след което работи като лекар. От м.02.20013 г. е избрана за 

асистент към УНС по Кардиология и ревматология на МУ, Варна.  

 През 2014 г. придобива специалност Кардиология. Д-р Мирчева е завъшила 

Лятно училище по Хипертония на Европейското дружество по Хипертония (ESH) в 

Смоленице, Словашка република през 2009 г., а през 2014-2015 г. посещава и завършва 

успешно Постдипломен Курс по Сърдечна Недостатъчност в Цюрих, Швейцария, 

организиран от Университет на Цюрих и Асоциация по Сърдечна недостатъчност на 

Европеиското дружество по Кардиология (ESC). Изкарала е и шест месечен стаж в 

Университета на Кьолн, Германия, през 2003-2004 г. 

Значимост на темата: Сърдечната недостатъчност (СН) е крайна фаза на 

всички сърдечни заболявания и главна причина за заболяваемост и смъртност. 

Обществената значимост на СН се определя от мащаба на разпространение, лошото 

качество на живот, високата смъртност и голямата икономическа тежест за обществото. 

Въпреки напредъка на медицината и развитието на технологиите в лечението на 

болните със СН, смъртността при тях остава висока. Петгодишната възрастово-

коригирана смъртност е около 50 %. СН е най-честата причина за хоспитализации при 

пациенти над 65 годишна възраст. Непрекъснато се търсят начини за справяне с 

проблема сърдечна недостатъчност и намаляване на лавинообразно нарастващите 

хоспитализации. Един от методите е чрез разкриване на специализирани амбулаторни 

клиники или кабинети за проследяване и наблюдение на болни със сърдечна 

недостатъчност. Те биха могли да подобрят коплексното и дългосрочно поведение, да 

подобрят качеството на живот и да оптимизират грижата за тези пациенти. 
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Структура на дисертационния труд: Написан е на общо 119 страници. 

Дисертацията е добре балансирана в 5 глави и включва увод и литературен обзор, цел и 

задачи, материал и методи, собствени резултати, обсъждане, изводи и приноси. 

Онагледена е с 20 таблици и 49 фигури. Библиографията включва общо 133 заглавия, 

от които 9 са на кирилица и 124 на латиница, като 29 (24%) от всички са публикувани 

през последните 5 години. В автореферата са включени 43 от фигурите и 9 от 

таблиците.  

Литерартурен обзор: Тази част започва с преглед на значението на СН в 

здравен и социално-икономически аспект, като се подочертава фактът, че това ще е 

новата епидемия от ССЗ. Подробно са описани дефинициите, епидемиологията на СН в 

света и в България, където има малко данни. Подчертава се, че СН е с неблагоприятна 

прогноза както по отношение на смъртност, така и за рехоспитализации. Разгледани са 

основните методи на диагноза, като е отделено място за ролята на биомаркерите и 

особено на BNP и NTproBNP при СН. Накратко са описани методи за изследване на 

качеството на живот и на лечение при болните със СН.  

Отделен раздел на литературния обзор е посветен на рехоспитализациите. 

Дефинира се понятието за рехоспитализация. СН е най-честата причина за 

рехоспитализации при пациенти над 65 год., на която се падат 1-2% от всички 

хоспитализации. До края на 1 год. 40% от болните със СН умират или отново постъпват 

в болница, а до 30-я ден честоатата на рехоспитализациите е  24-27%, като още 30% се 

връщат за болнично лечение между 60-я и 90-я ден. Неслучайно първите месеци след 

изписване от болница са наречени вулнерабилна фаза. Разгледани са основните начини 

за справяне с проблема рехоспитализация, като е обърнато специално внимание на 

амбулаторните клиники по СН. Посочват се доказателства, че такъв тип амбулаторни 

звена за ранно обхващане и системно наблюдение на болните със СН повлияват 

благоприятно смъртността и болестността, подобряват качеството на живот и 

оптимизират лечебния план на болния със СН и са икономически ефективни. 

В обзора са очертани нерешените проблеми в диагнозата и лечението на СН и за 

предотвратяване на рехоспитализациите, които обосновават нови научно-прктически 

търсения. 

Цел и задачи: основната цел на проекта е: оптимизиране на комплексното 

дългосрочно поведение при болни с хронична сърдечна недостатъчност II-IV 

функционален клас по NYHA след изписването им от болница  в специализиран 

амбулаторен кабинет по сърдечна недостатъчност за цялостно изследване, 

проследяване и лечение на тези болни. Тя е добре формулирана, но звучи малко общо и 

като препоръка. Свързаните с нея 9 задачи са логично продължение на литературния 

обзор и на основната цел са ясно и точно дефинирани. Те отразяват отделните стъпки за 

постигане на целта по дългосрочното наблюдение на болните със СН в амбулаторни 

условия. 

Методи и изследвани лица: За целите на дисертацията са изследвани общо 198 

лица, разделени в две групи – 150 в активно наблюдаваната и 48 в контролната. От 

съществено значение е подборът на контролите, което винаги е основен проблем в 

обсервационните проучвания.  По-голямата част – 29 са рекрутирани, но са постили 

само не повече от една контролна визита, а останалите 19 са преценени като 

подходящи, но по различни причини не са включени в проучването. Това прави двете 

групи сравними, което е видно от изходните данни (Табл. 2). По този начин са 

премахнати потенциалните замъгляващи фактори, които биха повлияли анализа на 

смъртността и болестността. Интересно е и решението за използване на исторически 

контроли, което позволява сравнение на показатели на смъртност и рехоспитализации в 
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два различни времеви периода и отразява разликата в поведението при болните със СН. 

Преобладават пациентите с исхемична етиологи и тези с клапни пороци и артериална 

хипертония, както и мъжете. За оценка на качеството на живот са използвани 6-

минутен тест с ходене и модерни въпросници. Статистическите методи са 

разнообразни, съвременни и съобразени с целта и задачите.   

Резултати: От представените данни става видно, че пациентите са лекувани 

според съвременните правила за поведение при болни със СН, като при мнозинството 

присъстват основните класове медикаменти, които подобряват прогнозата на болните. 

Става ясно, че наблюдението през определени интервали своевременно коригира 

лечението на болните. 

В първи раздел са посочени резултатите за рехоспитализациите и смъртността. 

Рехоспитализациите в активно наблюдаваната група са два пъти по-малко отколкото 

контролната група. И това вероятно е подценена разлика, тъй като за контролната група 

са използвани достъпните данни от болницата, в която работи докторантът, а вероятно 

има и други хоспитализации в различни здравни звена, докато за проследяваната група 

информацията за хоспитализациите е пълна. Няма разлика по средния брой 

хоспитализации. Всеки четвърти болен със СН е рехоспитализиран в рамките на 

наблюдаваното време, като всеки шести пациент се е върнал в болница до 3-я месец, а 

още 10% са рехоспитализиарнаи до 6-я месец, значимо по-рядко в наблюдаваната 

група. Болните в контролната група имат 2,5 пъти повече риск от рехоспитализация 

отколкото активно наблюдаваните, след контрол за възраст, пол и ФИ. Значение за 

рехоспитализациите имат функционалния клас, фракцията на изтласкване, високо нива 

на биомаркера NTproBNP. Сравенението с исторически контроли не показва разлика в 

честота и причини за рехоспитализации, въпреки разликата във времето от 10 год. 

Подобни са наблюденията и на смъртността. Рискът от фатален изход е също 2,5 пъти 

по-голям в неактивно наблюдаваната група, като и по този показател съществено 

значение имат ФИ, функционалният клас и нивата на NTproBNP. Кривите на 

преживяемостта по отношение на комбинираната крайна точка рехоспитализация и 

смъртност се раздалечават още след 30-я ден и се раздалечават още повече до 6-я 

месец. От медикаментите, които се използват за лечение на СН, единствено 

инхибиторите на РААС имат протективен ефект по отношение рехоспитализация и 

смърт. 

В отделен раздел са представени резултатите от взаимодействието на  NTproBNP 

с различни показатели от значение за болните със СН. Намират се корелации с 

функционалния клас, оценен по NYHA класификацията и чрез 6-минутен тест с ходене, 

ФИ и бъбречна функция. Многофакторният логистичен регресионен анализ откроява 

като значими предиктивни фактори за нарастване на биомаркера систолната 

дисфункция и снижение на 6МТХ. 

В отделни раздели са разгледани промените в телесното тегло и 

хемодинамичните показатели. Не се наблюдават значими промени до 6 месеца 

наблюдение, което е белег за стабилизиране на хемодинамиката и постигане на 

еуволемия. Тази стабилизация е вероятно част от обяснението за по-ниската болестност 

и смъртност, наблюдавани в активно проследяваната група. Същото значение имат и 

липсата на промени в бъбречната функция и елктролитите в серума, което елиминира 

потенциалното им негативно влияние върху прогнозата. Като коментар бих посочил 

само недостатъчното намаляване на СЧ, която е стабилна през наблюдавания период, 

но  със средни стойности над 70 уд/мин. Доказано е, че адекватното понижение на СЧ 

под 70/мин има протективен ефект при болни със СН. Това подсказва, че не сме 

достатъчно агресивни в понижаването на СЧ при наличие на достатъчно медикаменти 
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за това както в синусов ритъм, така и при ПМ. Друг сравнително негативен резултат е 

липсата на съществена промяна във ФИ. Систолната функция на ЛК е от значение за 

прогнозата и качеството на живот и лечението на болните със СН е насочено към това. 

Лечението с Ivabradine има благоприятен ефект върху ФИ, което се наблюдава както 

при всички болни, така и при тези в синусов ритъм. 

Самостоятелно са разгледани различни аспекти на качеството на живот. 

Физическият капацитет е оценен чрез 6МТХ и с функционален клас по NYHA. И двата 

показателя се подобряват значимо след 6 месеца. Интересна е корелацията между двата 

начина на измерване на функционалния капацитет, което показва, че обективно се 

наблюдава клинично подобрение в състоянието на болните със СН, като огромна част 

от това подобрение е в резултат на мониторирането на болните през периода на 

наблюдение. Другите параметри на качеството на живот, оценени посредством два 

инструментариума, също се подобряват значимо. Наблюдава се добра корелация между 

изходните оценки на болните, както и слаба, но статистически значима позитивна 

корелация в промяната им след 6 месеца. Не на последно място, пациентите сами 

оценяват много високо програмата и какво им носи тя, като поставят отлична оценка на 

работата на лекарите и на специалистите по здравни грижи през наблюдавания период.   

Изводи: Направените изводи са пълни и резюмират подробно представените 

резултати. Те отговарят на поставените цел и задачи от дисертанта. Броят им – 23, е 

значим и като препоръка могат да се обединят някои от тях, за да се редуцират.  

Съгласен съм напълно с направените изводи и приноси, посочени от дисертанта. 

Във връзка с разработената тема са направени 3 публикации в пълен текст в 

наши медицински списания, както и 10 научни съобщения на реномирани научни 

форуми, като 4 от тях са на Европейски кардиологични конгреси и 6 на национални. 

Авторефератът отговаря на изискванията на закона за развитие на 

академичните кадри. 

Не съм открил пропуски в приложената от д-р Лиляна Георгиева Мирчева 

документация, спазени са изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за 

развитие на академичния състав в МУ-Варна. 

Заключение: Дисертационният труд на д-р Лиляна Мирчева третира един 

изключително актуален проблем в кардиологията – амбулаторно мониториране и 

подобряване на лечението на болните със СН, решаването на който би имал голям 

клиничен и социално-икономически ефект. Целта е постигната, поставените задачи са 

изпълнени. Изводите са достатъчно точни и изчерпателни, ясно формулирани. 

Приносите имат не само научна, но и практическа стойност. Представените публикации 

и научни съобщения отговарят на изискванията. 

При тези обстоятелства считам, че дисертационният труд на д-р Лиляна 

Георгиева Мирчева отговаря на всички изисквания за присъждане на научната и 

образователна степен „Доктор" и горещо препоръчвам на уважаемото жури да гласува 

положително. 

 

 

22.10.2017 г.      Изготвил становището:  

 

Варна       (доц. д-р Йото Йотов, дм) 
 


