
Р Е Ц Е Н З И Я  
от  

проф. Федя Николов, ръководител Първа катедра по вътрешни болести, 

 началник на Кардиологична клиника 

при Медицински Университет Пловдив 

определен за рецензент със заповед на Ректора на МУ- Варна  Р-109-

328/23.08.2016  

 

относно 

Конкурс за доцент по Кардиология към МУ- Варна 

 

 Рецензията е съобразена сък закона за академичното развитие в България, 

както и правилника за приложението му на МУ- Варна актуален към 

30.06.2016г: 

 

До обявеният конкурс е допуснат един кандидат - д-р Мария Негринова 

Негрева, д.м. 

 

 

Биографични данни: 

 

 

Д-р Мария Негринова Негрева, д.м. е родена на 06.11.1981 год. в гр. 

Враца. Завършва висше медицинско образование в Медицински университет 

„проф. д-р П. Стоянов“ – Варна през 2006 год., специалност медицина. От 

2006 год. до днес работи последователно като ординатор и лекар-асистент в 

Първа клиника по кардиология с интензивно кардиологично отделение на 

МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. От 2008 год. след спечелен конкурс е 

назначена за асистент по кардиология към Катедрата по вътрешни болести, 

УНС по кардиология и ревматология на МУ-Варна. 

Д-р Негрева владее английски, френски и немски език. 

 

 

 

 

I. Научно-изследователска дейност. 

 

За настоящия конкурс д-р Негрева,  е представила 26 пълнотекстови 

статии  и 4 свързани с дисертационния труд- общо 30. 

В 23 от които (77%) тя е първи автор, а в останалите 7 – втори автор.  



В чуждестранни списания тя е публикувала18 статии, като в 15 от тях д-р 

Негрева е първи автор, а в 3 – втори автор. В български списания авторката  е 

представила 12 статии, 4 от тях публикувани на английски език.  

 

Д-р Негрева има участия в 13 в конгреса и конференции от които шест 

в чужбина.  Публикувани шест резюмета в престижни чуждестранни 

списания и четири в български реферирани списания. 

 

Д-р Негрева представя справка за 5 цитирания от чуждестранни автори. 

 

Общият импакт фактора на публикувани резюмета в чуждестранни 

списания е 22,17. 

 

 
 

За участието в конкурса кандидатът представя монографичен труд на 

тема: „Предсърдно мъждене. Промени в цитокинния отговор.“. 

Монографията е в обем от 124 стр. Направен е систематизира анализ на 

достъпните литературни данни до момента (цитирани са 235 източника) и 

прецизно са представени собствените резултати, които имат оригинален 

характер. Монографията е естествено продължение и обобщение на опита, 

който авторката има в областта на ритмологията. 

 
 

 

Д-р Негрева е съавтор на глава „Артериална хипертония“ в 

компендиум по Кардиология под редакцията на проф. д-р Младен Григоров, 

д.м.н. В него ясно са обобщени основните диагностични и терапевтични 

подходи при заболяването.  

 

Защитеният от д-р Негрева дисертационен труд на тема: „Динамика в 

оксидативния статус при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене“ е 

представен на 153 стр. и е онагледен от 11 таблици и 41 фигури. Той третира 

в детайли въпроса за оксидативните промени в хода на предсърдното 

мъждене, тяхната връзка с изявата на заболяването, както и потенциални 

нови терапевтични възможности в този аспект. 

Особено задълбочено е изследвана връзката между предсърдното 

мъждене и оксидативния стрес. Стига се до аргументирания извод, че 

независимо от причините за предсърдното мъждене/които могат да са 

многообразни/, то винаги води до оксидативен стрес, който след 



възстановяване на ритъма се нормализира бавно. Оксидативният стрес може 

да е предпоставка за персистиране и самоподдържане на предсърдното 

мъждене, което налага бързо възстановяване на ритъма. 

 

 

Приемам посочените в справката на д-р Негрева основни направления 

и приноси на нейната научно-изследователска дейност. 

 

Както е видно от представените научни трудове, изследователските интереси 

на д-р Негрева са насочени преди всичко в областта на ритмологията, и по 

специално към патогенетичните механизми на предсърдното мъждене. 

Високата заболеваемост, прогресивния клиничен ход на заболяването, както 

и възникващите усложнения, безспорно представят ритъмното нарушение 

като един от основните проблеми в кардиологията. Ниската ефективност на 

провежданото към момента антиаритмичнолечение, предопределя 

необходимостта от търсене на механизмите, тясно асоциирани с изявата на 

заболяването и представянето на нови терапевтични подходи. 

 В този смисъл, проучванията на д-р Негрева в областта на 

предсърдното мъждене имат изключителен не само научно-изследователски 

принос, но и клинична приложимост. Д-р Негрева работи в областта на един 

особено актуален въпрос за съвременната медицина – възпалителната 

активност, и в частност мястото и при клиничната изява на пароксизмалното 

предсърдно мъждене. Изследвани са в динамика плазмените нива на редица 

основни цитокини и острофазови протеини(Публикации № 5, 6, 7, 8, 22, 24, 

35).Направени са редица важни изводи оригинални по своя характер. Така 

например авторката установява, че още в ранните часове от клиничната изява 

на пароксизмалното предсърдно мъждене (до двадесет и четвъртия час от 

началото на аритмията) се наблюдава усилена възпалителна активност. Не 

по-малко важен е и установения от нея факт, че възстановяването на синусов 

ритъм се асоциира с нейното намаляване. Резултатите, получени при 

изследването на IL-4 дават сериозно основание да се приеме засилена 

профиброзна активност и кумулиране на фиброзни изменения в 

предсърдниямиокард още в първите часове от заболяването.  

Д-р Негрева разглежда също така въпроса за оксидативния стрес и 

значението му за изявата на ритъмното нарушение (Публикации № 1, 2, 3, 4, 

34, 37). Установени са значими промени в оксидативния статус на пациенти с 

пароксизмално предсърдно мъждене, следствие на засилени прооксидантни 

процеси и намалени неензимни и ензимни антиоксидантни механизми.  

Обект на изследователски интерес от страна на д-р Негреваса 

серумните и плазмени нива на редица микро- и макроелементи при 



пароксизмално предсърдно мъждене (Публикации № 2, 12, 13, 14, 25, 32, 33). 

Направените публикации до момента в тази насока са много малко на брой, 

което определя високата изследвателска стойност на получените резултати. 

Не на последно място е редно да се отбележи, че Д-р Негрева изследва 

много ключови за хемостазата показатели (Публикации № 10, 11, 20, 36). 

Това дава възможност на авторката не само да установи значими промени в 

антикоагулантната и фибринолитична система, но и да потърси точните 

механизми, довели до тези отклонения. В чисто клиничен план, д-р Негрева 

показва необходимостта от антикоагулантно лечение още в първите часове от 

клиничната изява на пароксизмалното предсърдно мъждене.  

 

Д-р Негрева е научен консултант на един дипломант, успешно защитил 

дипломна работа с тема :“Приложение на логистичната регресия при 

моделиране на данни от предсърдно мъждене“. 

 

 

 

II Учебно-преподавателска дейност: 

 

Д-р Негрева е асистент от осем години . Тя води упражнения по 

кардиология към факултета по медицина на МУ – Варна.  

Учебна натовареност е висока - средно над 200 часа годишно. 

 

III.Диагностично-лечебна дейност: 

 

Д-р Негрева започва професионалния си стаж в Интензивно кардиологично 

отделения на Първа клиника по кардиология към МБАЛ „Св. Марина“ - 

Варна почти десет години, където работи и до днес. 

Тя има защитена специалност по Кардиология, което е задължително условие 

на конкурса. 

Спецификата на работа в Интензивно отделение, дава отпечатък на научните 

интереси в областта на ритмологията. 

Това не пречи да специализира и в други области на Кардиологията, като 

образна диагностика и ехокардиография. 

Д-р Негрева провежда специализации: 

 по ехокардиография в болница „Аугсбург“, Германия – 2008 - 2009 г.  

 Курс по кардиология в Милано, Италия  - 2007 г.  

 курс по ехокардиография – 2010 г. 
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