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Р е ц е н з и я 

на дисертационния труд на д-р Петър Атанасов Шивачев за 
присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на тема:  
„Критични вродени сърдечни малформации в североизточна 
България – анализ на резултатите” по област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт  7.1 Медицина и научна 
специалност „Педиатрия”. 

 

Рецензент:  проф. д-р  Румяна Димитрова Рахнева, дмн 

 

I. Процедура по защитата 

Със заповед на Ректора на Медицинския университет – Варна № Р – 109 – 
58/14.04.2014г. съм определена да изготвя рецензия на дисертационния труд 
на д-р Петър Атанасов Шивачев – ординатор към УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД – 
Варна, Катедра по педиатрия и медицинска генетика,  за придобиване на 
образователната и научна степен „Доктор” на тема: „Критични вродени 
сърдечни малформации в североизточна България – анализ на резултатите” 
по област на висше образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1 Медицина и научна специалност „Педиатрия”. 

Рецензията ми е съобразена с изискванията за оформяне на рецензии за 
придобиване на образователната и научна степен „Доктор”. 

II. Кратки биографични данни 

Д-р  Петър Атанасов Шивачен е роден на 06.04.1957г. Завършва висше 
медицинско образование във Висшия медицински институт – Варна през 
1983г. Работи последователно като участъков педиатър в гр. Добрич /1983 – 
1986/,  ординатор в детско отделение - Градската болница в гр. Варна /1986 – 
1987/ и ординатор в УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД – Варна, Катедра по педиатрия 
и медицинска генетика, специализирана многопрофилна клиника по детски 
болести, отделение по детска кардиология, ревматология и 
гастроентерология от 1987г. досега. Общ трудов лекарски стаж 32 години. 
Има признати специалности по: детски болести /1989/ и детска 
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ревмокардиология /1993/ и сертификати по: Неинвазивна функционална 
кардиологична диагностика в детската възраст /2008/, Фетална 
ехокардиография /2008/ и Ехокардиография в детска възраст /2009/. 
Консултант за североизточна България по педиатрия и детска кардиология. 

Владее немски, английски и руски език. 

Компютърна грамотност: Word, Access, Excel, SPSS, Power Point. 

 

III. Наукометричен анализ на дисертационния труд 

В дисертационния труд на д-р П. Шивачев са включени резултатите от общо 6 
научни публикации и научни съобщения, изнесени у нас на конгреси с 
международно участие и на една научна конференция. Във всички трудове 
той е първи автор. Този факт показва ясно водещата роля на дисертанта в 
проведените изследвания с различни колективи. Публикациите са основно в 
последните 4 години, което показва актуалността на проведените 
проучвания. 

IV. Структура на дисертационния труд 

Структурата на дисертационния труд е съобразена с изискванията за 
стандартно оформяне на дисертационен труд. Написан е на 157  страници, 
включващ: съдържание /2 стр./, често използвани съкращения /2 стр./, 
въведение /1стр./, литературен обзор /35 стр./, цел и задачи /1 стр./, 
пациенти и методи на изследване /10 стр./, резултати и обсъждане /66 стр./, 
алгоритми за диагноза и лечение /6 стр./, изводи /2 стр./, заключение /2 
стр./, приноси /1 стр./, научни публикации /1 стр./, приложения /4 стр./, 
литература /22 стр./. 

Трудът е богато онагледен с 44 таблици, 62 фигури и 8 приложения. 

 

V. Актуалност и значимост на дисертационния труд 

Темата е актуална, избрана удачно. Критичните вродени сърдечни 
малформации /КВСМ/ се характеризират с висока болестност и смъртност и 
са важен дял от детската кардиология. Интересът към тази тежка сърдечна 
патология е бил винаги във фокуса на детските кардиолози и особено в 
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последните години, при нарастналите диагностични и терапевтични 
възможности.Въпреки значителния опит на редица кардиологични и 
кардиохирургични центрове, включително и у нас, редица въпроси остават 
недоизяснени и дискутабилни. Липсва цялостно, комплексно проучване 
върху КВСМ. Това прави дисертационния труд на д-р П. Шивачев актуален и 
важен в научно-практичен аспект и е първото у нас цялостно широко 
проучване в тази област. 

      VI.     Литературна и методична обезпеченост 

А. Литературен обзор 

Литературният обзор оставя много добро впечатление с отлично познаване 
на материята, вещина на изложението, умението да се анализират и 
представят данните стегнато, конкретно, аналитично. Той обхваща около ¼ от 
дисертационния труд. Написан е на базата на 433 публикации, от които над 
50% са от последните 10 – предимно от последните 5 години. Похвално е, че 
са цитирани български автори, работили по проблема преди дисертанта. 
Изложени са съвременните данни по всички аспекти на проблема – решени и 
дискусионни. Литературният обзор завършва с обобщение на някои 
нерешени въпроси на КВСМ у нас, които мотивират целта на проучването: 
„Да се потърсят възможности за оптимизиране на ранната диагностика и 
поведението при пациентите с КВСМ” при изпълнение на следните задачи:  
определяне на честотата и мястото на НВСМ сред детската сърдечна 
патология в североизточна България, начални и водещи клинични симптоми, 
резултати от хирургическото и интервенционално лечение, рискови фактори 
определящи прогнозата, създаване на алгоритми за диагностичен и 
терапевтичен подход. 

 

 

   Б. Методична обезпеченост, постановка на проучването 

Проучването има ретроспективен характер, като материалът е достатъчен по 
обем и репрезентативност. Проследени са 272 деца с КВСМ от района на 
североизточна България за 25г. период, подбрани по строго определени от 
автора критерии за КВСМ. Според наличието на значима обструкция са 
оформени и анализирани 3 групи: а/ обструктивни лезии на системната 
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циркулация /ОЛСЦ/ - 103 деца /37,9%/,  б/ обструктивни лезии на 
белодробната циркулация /ОЛБЦ/ - 64 деца /23,5%/,  в/ необструктивни 
смесващи кардиопатии /НСКП/ - 105 деца /38,6%/. Използвани са 
съвременни, адекватни за проведените изследвания методи по определен 
протокол: рутинен клиничен преглед, ЕКГ, холтер-ЕКГ, конвенционално 
рентгенологично изследване, ехокардиография /ЕхоКГ/ - двуразмерна, 
едноразмерна и Доплер – основно място в оценката на сърдечния статус, 
интракардиални изследвания /ИКИ/, оперативни и аутопсионни протоколи, 
протокол за последния контролен преглед. Разработена е от автора скала за 
оценка на хирургическите резултати, включваща строго дефинирани 
показатели. Статистическият анализ е проведен на базата на 9 съвременни 
статистически метода, което прави резултатите убедителни. Не мога да не 
отбележа, че проследяването на основната част от децата с КВСМ, включени 
в проучването, е лично дело на автора – опитен детски кардиолог, с висок 
професионализъм, владеещ отлично методите на функционалната 
неинвазивна кардиологична диагностика в детската възраст и 
ехокардиографското изследване. 

VII.  Основни резултати и приноси на дисертационния труд 

С настоящия труд д-р П. Шивачев представя цялостна оценка на реалното 
състояние на проблема при пациентите с КВСМ в района на североизточна 
България за период от 25 години. Подобни комплексни проучвания липсват у 
нас. Дисертантът очертава и някои пътища за подобряване на прогнозата при 
тази тежка патология. Акцентът е върху ранната клинична изява и диагноза на 
КВСМ. 

Определена е честотата и нозологичната структура на КВСМ при деца от 
североизточна България. 

Честота – 12,5% от всички ВСМ;  не се различава съществено от литературните 
данни. Най-чести са ТГА, КоА и СХЛС – подобно на установените от Д. 
Величкова и сътр. 1975г. Еднокамерна сърдечна анатомия /ЕКСА/ имат 36% от 
пациентите /най-често при ОЛБЦ/; придружаващи екстракардиални лезии и 
синдроми /ЕКА/С/ -  30%, фамилна обремененост с ВСМ – 8,8%. 

Клинична изява – Началните клинични прояви и първи синдроми се явяват в 
първите дни от живота – в НО – до 4-тия ден /средно 3,45 ден/ в основната 
част от пациентите – в 81,7% ; най-рано при ОЛБЦ /1,8 дни/, по-късно при 
НСКП – 3,3 дни и ОЛСЦ – 4,5 дни и най-късно при КоА /7,3 дни/ и ТАВБВ /10,4 
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дни/. Най-честите начални симптоми са цианоза /65%/, СН /31%/ и сърдечен 
шум /50%/. Времето на установените първи симптоми е близко до 
литературните данни. В еволюция клиничната симптоматика се променя, но 
водещи в разгърнатата клинична картина остават цианозата и СН – 
самостоятелно или в комбинация / 63%/. В 21% липсва шумова находка, 
което не отхвърля наличието на КВСМ. Авторът показва необходимостта от 
въвеждането на рутинен пулс-оксиметричен скрининг /ПОС/ в НО, за 
регистриране и на недоловима клинично кислородна десатурация и 
консултация с детски кардиолог. 

Началната диагноза на пациентите с КВСМ в повечето случаи е поставена в 
първите дни от живота – средно 8,5 дни – най-късно при НСКП и ОЛСЦ, което 
съвпада с литературните данни. Без установено сърдечно заболяване са 
изписани от НО 15,8% от новородените с КВСМ, като броят на тези пациенти 
не намалява. В литературата този въпрос се дискутира широко и се 
анализират причините. Началната диагноза е била неточна при 1/5 от 
случаите /22%/ и времето за корекция е било 11 – 23 дни. Обнадеждаващ е 
фактът, че броят на неточните начални диагнози при пациентите с КВСМ 
намалява в последните години, макар че разликата не е сигнификантна. 
Анализирани са причините за забавяне на диагнозата и възможностите за 
скъсяване на времето от началната клинична изява до поставяне на 
диагнозата. Най-често децата с КВСМ са диагностицирани в: детските 
стационари /60%/,  НО /30%/, амбулаторно – след изписването от НО /1,1%/, 
по аутопсионни данни /7,8%/ и в НКБ – НЦСЗ София /5,9%/. 

Основен диагностичен метод е ЕхоКГ. 

Естествената еволюция на пациентите с КВСМ авторът е проследил при 132 
деца, на които не са извършени оперативни и интервенционални корекции. 
От тях 95% са починали при средна възраст 19,6 дни. В литературата липсват 
обобщени данни за естествената еволюция на цяла група КВСМ, въпреки 
общото становище, че тя е неблагоприятна. 

Интерес представлява проведеното лечение при децата с КВСМ и 
установените резултати. Общата оперативна и интервенционална активност в 
проучването е 51,5%. Подобно на други автори /Лачева и сътр., 2011/ е 
установено, че в последните години тя е значително увеличена от 37,3% на 
61,1%. От извършените 260 интервенции при 140 деца са преобладавали 
хирургическите /83%/ и по-малко – интервенционалните /17%/. 
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Палиетивните корекции /ПК/ са били най-чести /44,2%/ - предимно АоПШ 
/46,5%/ и бендинг на БА /28,2%/. От ИП най-честа е била БАСС /81,8%/ 
основно при новородени с ТГА. Установено е, че средносрочните и 
отдалечени резултати при балонните валвулопластики при критична ПС са 
много добри, подобно на литературните данни. Радикалните корекции са 
около 1/3 от всички интервенции – основно при КоА, ПТГА и ТАВБВ. 
Значително висок е процентът на реоперациите - 11,5%. Средната възраст при 
проведените интервенции е 21,1 дни. Последни интервенции – крайни за 
конкретните сърдечни аномалии са извършени при 70% от децата – 
предимно радикални /56%/ и функционални /14%/.                                                                                                                                                     
Оперативните резултати, оценени по изработени от автора протокол за 
последния контролен преглед и скала за оценяване, са много добри в 32,8% и 
задоволителни в 25,1%. Те зависят от следоперативното време, вида на 
хемодинамиката при различните КВСМ, вида на извършената интервенция и 
др., които авторът подробно анализира. Отдалечените резултати са най-често 
добри при пациентите с НСКП и ОЛСЦ и най-неблагоприятни в групата на 
ОЛБЦ.  При останалите живи пациенти до края на проучването основно място 
имат КоА, ТГА, ТАВБВ. 

Леталитетът при пациентите с КВСМ е подробно анализиран. Общата 
смъртност, подобно на други проучвания, е висока – 66,9%, като в 
литературата има малко данни за общия леталитет в цяла група КВСМ. 
Следоперативната смъртност е също висока – 40,7% - предимно ранна /32%/ 
и отдалечена /8,6%/. Тя е различна при отделните КВСМ – най-висока при 
ОЛБЦ. Авторът подробно анализира влиянието на редица фактори върху 
следоперативната и обща смъртност: тип КВСМ, време на диагностициране, 
време и вид на проведената интервенция, ранна и клинична изява, вид на 
клиничната изява, придружаващи ЕКА/С, състояние на новороденото – 
недоносеност, перинатална депресия и др. 

Анализът на данните от проведените проучвания насочва автора да създаде 
алгоритми за диагноза и поведение при новоровените с КВСМ, които биха 
подобрили прогнозата. 

Дисертационният труд завършва с осем конкретни, добре дефинирани 
изводи, произтичащи от проведените проучвания, създаващи представа за 
цялостното състояние на проблема за КВСМ в североизточна България в 
последните 25 години. 
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Приносите  на дисертационния труд са с научно-приложен характер. Част от 
тях са оригинални за България – проведеният за първи път у нас комплексен 
анализ на група пациенти с КВСМ от североизточна България /1/, установена 
честота и нозологична структура на КВСМ /2/, изработена скала за 
комплексна оценка на оперативните резултати /4/, представени алгоритми за 
диагноза и поведение при новородените с КВСМ /6/. Приносите за 
практиката са конкретни и важни. 

Към дисертационния труд имам няколко несъществени критични забележки, 
които не намаляват достойнството му и които съм споделила с автора. 

Авторефератът е структуриран съобразно изискванията. Съдържанието му 
съответства на дисертационния труд. 

 

З а к л ю ч е н и е 

Високо оценявам представения ми за рецензия труд на д-р Петър Атанасов 
Шивачев: „Критични вродени сърдечни малформации в североизточна 
България – анализ на резултатите”. Темата е актуална, използваните методи 
са съвременни, адекватни за целите на проучването, броят на изследваните 
деца е достатъчно голям. Изпълнението е прецизно и в основната си част е 
лично дело на дисертанта. Приносите са с оригинален за България и научно-
приложен характер. Трудът е написан на хубав български език. Стилът е 
стегнат, ясен и конкретен. 

С убеденост предлагам на членовете на Научното жури при МУ – Варна да 
дадат положителен вот за придобиване на образователната и научна степен 
„Доктор” на д-р Петър Атанасов Шивачев. 

 

София, 15.05.2014г.    Рецензент: 

/Проф. д-р Румяна Димитрова Рахнева, дмн/     

    

       


