
СТАНОВИЩЕ 

От проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, дмн 

Ръководител Катедра «Кардиология, пулмология и ендокринология»-МУ Плевен;  

Началник на Първа кардиологична клиника -УМБАЛ «Д-р Г.Странски» ЕАД-Плевен 

 ОТНОСНО:  дисертационния труд на   д-р Явор Костадинов Кашлов 

«Биологични маркери за некроза и некроптоза при сърдечно-

съдови заболявания», за придобиване на научната и образователна 

степен “Доктор ”, научна специалност” вътрешни болести» 

(Заповед №Р-109-346 от 18.10.2016г. на Ректора на Медицински 

университет - Варна   „за включването ми в състав на научно жури за 

защита на дисертационен труд за придобиване на научна и образователна 

степен „Доктор”   д-р Явор Кашлов- докторант на самостоятелно 

подготовка  от   МУ- Варна) 

I.Актуалност на труда 

  Некрозата,  като форма на клетъчна смърт  е описана през 19 век.По 

късно се дефинира понятието програмирана клетъчна смърт( апоптоза) в 

началото на настоящия век, а след това  понятието некроптоза. Всички 

тези понятия са дефинирани и се обогатяват през непрестанния стремеж за 

изясняване на патогенетичните процеси, свързани с пораженията най- 

диференцираните клетки и тъкани в човешкия организъм и евентуалните 

подходи за тяхното стопиране и регенерация. 

  Дефинираните  от  V. Dzau още в началото на века критерии за 

оптимален маркер са валидни и днес. Често за да оптимизираме диагнозата 

се стремим да дефинираме констелация от маркерии и да установим 

зависимости с други физикални параметри.  

 В  настоящият дисертационен труд за пръв път в България се прави 

опит за оценка  на маркери за некроптоза /RIPK3/и  връзката с тежестта на 

ХЗСН. Оценява се ролята на НMGB1 и динамиката му различните  

изследвани групи   и при здрави лица. Проблемът, който се разглежда е с 

противоречиви предшестващи резултати, малко изследван при 

ССзаболявания  и това го прави актуален в наши дни. 

Проведено е проучване  с приемлива статистическа достоверност и 

тежест на заключенията и изводите. Авторът обобщава резултатите от 

своето проучване, като с изводите му са плахи и хипотезите остават 

недоказани.   

II. Структура на дисертационния труд: 



  В настоящия  си вид рецензираният дисертационен труд  е с обем от   

98стр. Дисертационният труд е представен в завършен вид на 98 страници, 

3 таблици и 16 фигури.   

Библиографската справка е от 212 заглавия. Не е ясно какъв е 

принципът на подредбата,т.е. създава впечатление за прибързаност и 

хаотичност.Няма дори един български автор.  Добре е докторантът да 

познава работата на българските автори по проблемите, които   разработва.   

  Литературният  обзор е анализиран от докторанта., което е  основа 

за структурирането на представеното наблюдение. Дори в автореферата 

обзорът заема голям относителен дял от общия обем на дисертационния 

труд и подробно обяснява ролята на маркерите, които ще се изследват в 

обособените групи. 

        Цел и задачи:В представения ми автореферат няма обособени 

такива. Това не е обичаен подход в структурирането на автореферата, 

но аз бих го приела ако това е виждане на научните му ръководители. 

 Клиничен контингент и методи: 

  Проведено е  проучване на 53 пациенти със STEMI, които са с 

реперфузионна терапия.Тази група е разделена на подгрупи съобразно 

срока мужду първите симптоми и старта на реперфузията.Наблюдението 

би било по-изчистено ако се наблюдаваше динамиката на биомаркерите на 

0-ев и първи ден. Подобен подход осигурява добра статистическа 

достоверност и тежест на изводите и заключенията.  

Втората група се състои от 51 пациента с ИЗСН III-IV ФК с ПФИ. Може би 

по-точен би бил подход ако са подбрани пациенти с исхемична 

КП.Обособена е контролна група от 19 здрави лица.  

Приложен е съвременен статистически анализ.  

Собствени резултати   

Резултатите от проучването са представени в няколко раздела: 

 1.Проследяване на пациентите. 

2. Серумни нива и корелации на RIPK3  

 при пациенти със СН 

 при пациенти със STEMI   

3. Серумни нива и корелации на HMGB1 при болни със STEMI 

4. . Серумни нива   на NT-pro BNPпри болни със STEMI 

Дискусията е анализ на собствените резултати и сравнения с известни 

факти от литературния обзор. В този автореферат тя като ,че ли  е продължение 

на обзора.  Във финала на дискусията авторът успява да се върне към по-
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