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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: Антония Руменова Кишева, асистент в катедра по вътрешни болести, УС 

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

Тема: „Роля на фиброзата и блокирането на минералкортикоидните рецептори 

при предсърдно мъждене”  

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-109-353/10.10.2017 г. на Ректора на МУ, Варна, на базата на 

решение на Факултетния съвет на Факултета по медицина по протокол № 39/21.09.2017 

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

Антония Руменова Кишева. На първото заседание на Научното жури и със заповед № Р-

109-375/30.10.2017 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 Антония Руменова Кишева завършва  Медицина през 1999 г. в Медицински 

Университет, Варна, след което работи като общопрактикуваш лекар от 2001 г. до 2008 

г. От м.03.2014 г. е избрана за асистент към УНС по Кардиология и ревматология на МУ, 

Варна, а от 2016 г. е назначена за административен асистент в УС по Кардиология на 

катедра по Вътрешни болести, МУ-Варна.  

 През 2007 г. придобива специалност Обща медицина, а през м.01.2014 г. – 

специалност Кардиология. Д-р Кишева е завъшила Лятно училище по Хипертония на 

Европейското дружество по Хипертония (ESH) в Дъблин, Ейре, през 2012 г. През 2016 г. 

е избрана за член на УС за Секретар на Асоциация „Сърце-Бял дроб”. 

Значимост на темата: Предсърдното мъждене (ПМ) е най-честата аритмия при 

хората, от която страдат над 2% от възрастното население и се очаква поне удвояване на 

броя на засегнатите до 2050 г. Наличието на ПМ повишава смъртността двукратно при 

жените и 1,5 пъти при мъжете. Рискът от мозъчен инсулт нараства над 5 пъти при 

болните с ПМ.  Това е многофакторно заболяване, с множество патогенетични 

механизми. Един от тях е патогенното ремоделиране на ляво предсърдие, в което основна 

роля има предсърдната фиброза. Този патологичен процес включва клетъчни промени и 

такива в екстрацелуларния матрикс, коити променят архитектониката на предсъдията и 

електрофизиологичните им свойства. Търсят се различни маркери за проследяване на 

развитието на процесите на миокардната фиброза, като в последните години все повече 

се използва Галектин-3 като надежден биомаркер на фибротичните промени. В същото 

време, големи усилия се полагат за намиране на ефективна терапи, която да забави или 

да ограничи процесите на предсърдна фиброза – т.нар. Upstream терапия, към която спада 

и лечението с минералкортикоидни рецепторни антагонисти (спиронолактон, 

еплеренон).  

Структура на дисертационния труд: Написан е на общо 140 страници. 

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

задачи, материал и методи, собствени резултати и обсъждане, изводи и приноси. 
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Онагледена е с 17 таблици и 38 фигури. Библиографията включва общо 230 заглавия, от 

които 3 са на кирилица и 227 на латиница, като 71 (31%) от всички са публикувани през 

последните 5 години, a 8 са от 2017 г. В автореферата са включени 32 от фигурите и 12 

от таблиците.  

Литерартурен обзор: Тази част започва с преглед на значението на ПМ като 

здравен проблем и в социално-икономически аспект. Очертани са основните здравни 

рискове, които са свързани с появата на ПМ – повишена смъртност и сърдечно-съдова 

болестност. Посочено е, че ПМ често пъти се асоциира и с други състояния, които имат 

адитивен ефект по отношение на влошеното качество на живот при пациенти с ПМ и 

едновременно с това са рискови фактори за ССЗ.  

Отделен раздел на литературния обзор е посветен на сърдечната фиброза, която е 

в основата на електрическото, структурно и контрактилно ремоделиране на пресърдията. 

Разгледани са основните типове фиброза и различията в колагенното съдържание при 

всеки един от тях. Описани са промените в клетъчния състав и екстрацелуларния 

матрикс в миокарда, които дават своето отражение върху електрофизиологичната и 

механична функция на камери и предсърдия в систола и диастола. Разгледан е 

механизмът, по който миокардната фиброза участва във формирането на ПМ при 

животински модели и хора. Очертани са основните хуморални и клетъчни фактори, 

които влияят на тези процеси. Специално място е отделено на алдостерона като основен 

хормон на фиброзата и на основните начини за повлияване на неблагоприятните му 

ефекти чрез приложение на минералкортикоидни рецепторни блокери. Разгледани са 

основните инвазивни и неинвазивни методи за оценка на фиброзата, като подробно е 

обсъдено мястото на Галектин-3, белтък от семейството на  лектините с основна 

регулаторна роля във възпалението, имунологичния отговор и неопластичния растеж, 

който се повишава при развитие на фибротични промени в сърцето и други органи. 

Изтъква се, че Галектин-3 може да бъде нов кръвен биомаркер при ПМ и потенциален 

медиатор за предсърдна фиброза. 

В обзора са очертани нерешените проблеми при ПМ, като основните 

патогенетични механизми на създаването на аритмогенния субстрат, както и факторите 

за рецидиви на ПМ. Подчертава се интересната хипотеза за намиране на начини на 

повлияване на Галектин-3 като таргет на лечение. Търсят се корелации за връзка на този 

биомаркер с други важни фактори за развитие и прогресия на ПМ. Нерешен е и въпросът 

за ролята на минералкортикоидните рецепторни антагонисти (МРА) в превенцията и 

развитието на аритмията. 

Цел и задачи: основната цел на проекта е формулирана като търсене на ролята на 

различни фактори, включително  и на сърдечната фиброза, за развитие и прогресия на 

ПМ при болни >55 год., като се обсъдят начини за повлияването на патологичния процес. 

Тя е добре определена, но звучи малко общо и не дефинира подробно значението на 

Галектин-3 в разработката. Свързаните с нея 7 задачи са логично продължение на 

литературния обзор и на основната цел и са ясно и точно дефинирани. Те са свързани с 

търсене на основните фактори за рецидиви и хоспитализации при болните с ПМ и с 

ролята на Галектин-3 в този процес, самостоятелно и във връзка с други фактори. 

Самостоятелна задача е изследване на въздействието на МРА спиронолактон върху 

клиничното повлияване на аритмията и за намаляване на процесите на фиброзата. 

Методи и изследвани лица: За целите на дисертацията са скринирани 124 лица, 

от които 101 са рандомизирани на случаен принцип по компютърен път в две групи – 50 

в активно лекувана със спиронолактон и 51 в контролната група на обичайно лечение 

според досегашните стандарти. Процесът на рандомизация е златен стандарт в 

клиничното наблюдение и осигурява сравняемост на двете групи по отношение на 
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налични и потенциални замъгляващи фактори, Болните са проследени за 12 месеца чрез 

клиничен преглед, ЕКГ и с образни методики – ехокардиография и мултидетекторна 

компютъртомография. Лабораторните изследвания включват серийно проследяване на 

серумен креатинин с изчисляване на гломерулна филтрация за оценка на бъбречна 

функция, йонограма и на нивата на Галектин-3 при 67 участници в началото и при 62 

души в края на проследяването.  Използваните статистически методи са изключително 

разнообразни, за да отоговорят на поставените задачи, и е използвана съвременна 

компютърна статистическа програма за анализ на данните. Използван е анализ по 

предварително разпределение в съответната група (ITT), както и такъв според реално 

изпълнената предписана схема на лечение (PP).   

Резултати: Изходните показатели, демографски, клинични и по отношение на 

лечението, в двете групи са добре балансирани, като единствено по отношение на 

диастолното артериално налягане и сърдечната честота се наблюдават значими разлики 

между групите. Наблюдават се и известни разлики между двете групи по пол, като в 

групата на активно лечение са попаднали повече жени, но разликата е статистически 

незначима и е по волята на шанса. За това не считам, че това е повлияло на получените 

резултати, още повече че последващите анализи не откриват някаква зависимост от пола. 

В първи раздел са посочени резултатите за рецидиви от ПМ, хоспитализации за 

ПМ и въобще и за смъртността в рамките на 1 година след възстановяване на синусов 

ритъм. Наблюдават се средно 1,62 пристъпа, като 39% от всички участници не са имали 

рецидив в рамките на 1 година. Повечето рецидиви – 61% са били в първите 3 месеца от 

наблюдението, средно 48 дни. Нови пристъпи от ПМ имат по-често жените, по-

възрастните болни, както и тези с артреиална хипертония (АХ), като при последните 

рискът е над 3 пъти по-висок риск, и с тенденция за по-чести рецидиви при болните с по-

голяма давност и с повишена пикочна киселина. Приемът на спиронолактон не повлиява 

рецдивите на ПМ. При многофакторен анализ единствен значим за рецидив от ПМ е АХ.  

Подобни тенденции се наблюдават и при хоспитализациите както за ПМ, така и 

по други причини. Тук приемът на спиронолактон показва тенденция за благоприятно 

повлияване на рехоспитализациите за ПМ. Интересна е връзката с наличието на подагра, 

която се явява мощен предиктор за хоппитализация за ПМ, като повишава близо 4,5 пъти 

риска, зависимост, която остава значима дори и след корекция за други фактори.  За 

всички хоспитализации значение при многофакторен анализ има приемът на МРА 

спиронолактон. При изследване на комбинирана крайна цел се намира, че възрастта, 

полът, наличието на повишено АН са основни рискови фактори за възникването на 

неблагоприятни събития, докато приемът на спиронолактон не е.  

В отделен раздел са представени резултатите от изследване на Галектин-3.  

Биомаркерът е по-висок изходно при жени и нараства с възрастта. Той е по-висок в 

изследваната група с ПМ в сравнение с общата популация на сходна възраст 

(Фрамингамската кохорта). По-висок е и при болни с хиперурикемия и при тези с 

понижена бъбречна функция. Интересна изглежда и връзката с емболичния риск, оценен 

чрез CHA2DS2-VASc точкова система. Няма връзка между нивата на изходен Галектин-

3 и последващи събития при болни с ПМ. Интересни са резултатите след 1 година 

лечение и наблюдение за промяната в нивата на Галектин-3 във връзка с различни 

параметри, както и интерференцията в тази група с прием на спиронолактон, с нивата на 

коронарна калцификация, с възрастта и с други фактори. Прави впечатление и 

тенденцията за прогресия на фиброзата, измерена с Галектин-3, при тези с рецидив на 

ПМ в сравнение с тези без – абсолютна разлика 1 нг/мл. Това идва да покаже, че 

промяната в биомаркера може да бъде използван и като предиктор на възникване на нови 

епизоди на аритмия. 
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Анализът на субклиничната атеросклероза показва значим процент на болните 

(76%) с коронарна калцификация, оценена с КТ методика. Една трета от тези болни имат 

значими коронарни промени >100 единици. Интересно е наблюдението, че при 

високорисковите болни нивата на Галектин-3 се повишават след 1 година, докато те 

остават почти непроменени при тези с нисък риск.    

В отделен раздел е проследена сигурността при лечение със спиронолактон след 

1 година. Очаквано, това лечение повлиява нивата на серумния калий, но разликите са в 

нормалните референтни граници и конфеденциалните интервали не надхвърлят нива от 

5,2 ммол/л. Няма разлика в бъбречна функция и серумните нива на натрия. Артериалното 

налягане значимо се понижава от приема на МРА, но без да се наблюдава клинично 

изразена хипотония, а същевременно така се постига по-добър контрол на АХ в 

популация с преобладаващо високо АН. Сърдечната честота няма значима промяна, дори 

визита-до-визита вариабилността е по-ниска в групата на спиронолактон, което е 

благоприятен хемодинамичен феномен.   

Изводи: Направените изводи са пълни и резюмират подробно представените 

резултати. Те отговарят на поставената цел от дисертанта, като са представени по 

поставени задачи.  

Съгласен съм напълно с направените изводи. Правят впечатление 7-те оригинални 

приноси за България и за световната научна литература, посочени от дисертанта. 

Приносите с потвърдителен характер са 3 на брой.   

Във връзка с разработената тема са направени 4 публикации в пълен текст в наши 

медицински списания, както и 4 научни съобщения на реномирани научни форуми, като 

3 от тях са прердставени на Европейски конгреси. 

Авторефератът отговаря на изискванията на закона за развитие на академичните 

кадри. 

Не съм открил пропуски в приложената от д-р Антония Руменова Кишева 

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

развитие на академичния състав в МУ-Варна. 

Заключение: Дисертационният труд на д-р Антония Кишева третира един 

изключително актуален проблем в кардиологията:  предсърдното мъждене и факторите 

за развитието и прогресията му, кои фактори имат значение за рецидивирането му и за 

болестността и смъртността, каква е ролята на биомаркера Галектин-3 за амбулаторното 

мониториране на болните, по какъв начин можем да повлияем медикаментозно процеса 

на предсърдната фиброза. Решаването им 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 Антония 

Руменова Кишева отговаря на всички изисквания за присъждане на научната и 

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

положително. 

 

12.11.2017 г.      Изготвил становището:  

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


