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Не съм открила пропуски в приложената от д-р Петър Атанасов Шивачев 
документация. Спазени са изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за 
условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академични 
длъжности в МУ Варна. Нямам конфликт на интереси от участието ми в научното 
жури. Нямам общи научни трудове с докторанта. 

Значимост на темата. Вродените сърдечни малформации (ВСМ) са най-
честите вродени дефекти и са основната причина за перинатална, неонатална и 
детска смъртност. Напредъкът на детската кардиология и детска сърдечна хирургия 
в последните десетилетия позволи както ранно откриване, така и успешно лечение 
на заболявания, считани в миналото за фатални. Точната и своевременна диагноза 
е от изключително значение за поведението при пациентите с критични ВСМ 
(КВСМ). Преодоляването в пропуските в клиничното разпознаване, своевременното 
насочване към специализирано заведение и прилагането на адекватно лечение са 
фактори, които могат да намалят смъртността. Североизточна България е област в 
страната без обособено отделение за интензивно лечение на сърдечно болни деца, 
без възможност за извършване на интракардиални изследвания при деца и детска 
сърдечна хирургия. След поставяне на диагнозата, пациентите трябва да се насочат 
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към МНКБ, единственият център в страната, осигуряващ пълноценна и адекватна 
грижа за децата с КВСМ. У нас не са извършвани системни, лонгитудинални 
проучвания на тази тема. По тази причина дисертационният труд на д-р Шивачев е 
от съществено значение не само за Североизточна България, но и за цялата страна. 

Структура. Дисертационният труд, написан на 157 страници, е добре 
балансиран и включва увод и литературен обзор (33 страници), цел и задачи (1 стр.), 
пациенти и методи (10 стр.), резултати и обсъждане (52 стр.) обобщение с изводи и 
приноси (4 стр.). Онагледен е с 36 таблици и 62 фигури, има и 8 приложения. 
Библиографията включва общо 433 заглавия, от които 29 са на кирилица и 404 на 
латиница, като 55 % от цитираните публикации са от последните 10 години, и 128 (30%) от 
последните 5 години. 

В литературния обзор, заемащ 20% от дисертацията пълно, системно и 
последователно са очертани проблемите на КВСМ- липса на общоприета 
класификация, липса на общоприет клиничен скрининг, пропуски в диагнозата при 
изписване от родилно отделение (РО), неблагоприятна естествена еволюция с 
фатален изход на неразпознати и нелекувани КВСМ, влошени резултати при късно 
извършена хирургична намеса. На база на данните от литературата са изведени 
основните нерешени проблеми на КВСМ, а именно необходимост от ранна 
диагностика с търсене на скринингови методи с висока сензитивност, специфичност 
и приемлива цена, както и създаване на унифициран протокол за поведение и 
насочване към специализиран център. 

Целта на дисертацията е ясна и точна. Поставени са 6 задачи, които са добре 
формулирани и отговарят на поставената цел. Една от тях (задача 4) отразява до 
голяма степен работата на клиниката по педиатрия и отделението по детска 
сърдечна хирургия в МНКБ и съответно екипният метод в обгрижването на децата с 
КВСМ. 

Пациенти. Изследването е ретроспективно и обхваща 25-годишен период. На 
базата на ясно дефинирани критерии от общо 2730 деца с вродени и придобити 
заболявания е обособена група от 272 деца с КВСМ, които представляват обект на 
проучването. Пациентите са разделени в 3 групи на базата на хемодинамичен 
принцип - обструктивни лезии на системната циркулация (ОЛСЦ); обструктивни 
лезии на белодробната циркулация (ОЛБЦ) и необструктивни смесващи 
кардиопатии (НОСК), което дава възможност на пациенти от една и съща 
морфологична група (например атрезия на трикуспидална клапа или обща камера) 
да бъдат поставени в различни групи в зависимост от водещия хемодинамичен 
проблем. Групите са добре балансирани като брой, което позволява извършване на 
статистическа обработка. Използвани са съществувалите във времето методи за 
диагноза и проследяване на пациентите с КВСМ. Преобладаващата част от 
първичната диагноза и отдалеченото проследяване, извършвано по създаден за 
проучването протокол, е дело на автора. Използвана е информация от 
интракардиални изследвания и оперативни протоколи от МНКБ. Създадена е скала 
за оценка на следоперативните резултати при пациентите с КВСМ. Използвани са 
съвременни статистически методи, които гарантират достоверността на резултатите. 
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Резултатите са представени в 9 раздела, всеки от тях завършващ с 
обсъждане. В първите 2 раздела са обобщени честотата и началната клинична 
изява на КВСМ - на средна възраст 3,45 дни с водещ симптом цианоза с или без 
сърдечна недостатъчност (СН). Това позволява диагностициране в РО преди 
изписването, обосновава въвеждането на рутинен пулсоксиметричен скрининг като 
универсален скринингов метод и обуславя необходимостта от консултация с детски 
кардиолог. Особен интерес представлява 3 раздел. Д-р Шивачев доказва пропуски в 
поставяне на диагнозата на КВСМ. Докато в 4-ия ден от живота клинично са изявени 
82% от децата, диагнозата е поставена в 54%, т.е 28% от КВСМ остават 
недиагностицирани до 4-ия ден. Средното забавяне е с 5 дни, с незначими разлики 
за 3-те проучени групи болни. Недоумение буди забавяне от средно 8,8 дни при 
пациентите с пълна транспозиция на големите артерии, факт, който авторът би 
трябвало да дискутира по-подробно. Четиридесет и три пациенти (15,8%) напускат 
РО с неразпозната КВСМ и относителният им дял не намалява в 2 проучени периода 
(до и след 2000 год.). Отнася се основно за ОЛСЦ и НСКП. 

Четири раздела от дисертационният труд са посветени на анализ на 
еволюцията - естествена и следоперативна, на оперативната и интервенционална 
активност, резултати от извършените интервенции и анализ на смъртността. 
Естествената еволюция е проучена при 48,5% от болните. Фатален е изходът при 
всички проследени 125 деца. Средната възраст на смъртта е 19,6 дни, като до края 
на неонаталния период смъртността достига 75%. Интервенции са предприети при 
140 деца, със значимо повишаване на активността след 2000 год. Средната възраст 
на първата интервенция е 28 дни, като 35% от КВСМ са оперирани след 
неонаталния период. Оперативна смъртност е висока (40%), висока е и общата 
смъртност 67%, без значима разлика в проучените групи болни. Д-р Шивачев прави 
опит за оценка на резултатите от хирургичната намеса по създадена от него скала. 
Анализът на оперативните резултати при КВСМ е трудно по няколко причини: 
анализиран е дълъг период от време (25 години) с промяна в подхода и поведението 
спрямо КВСМ в страната, показанията за интервенция, използваните техники, екипа 
извършвал интервенциите. За немалка част от патологията проученият период 
съвпада с учебната крива, което неминуемо се отразява на резултатите. От друга 
страна изключителното нозологично многоообразие на КВСМ поставя в една и съща 
група ВСМ с коренно различни оперативни резултати и прогноза (напр. коарктация 
на аортата и с-м на хипопластично ляво сърце). Авторът анализира факторите, 
влияещи върху оперативни резултати и смъртност, но както сам изтъква част от тях 
изискват допълнителен задълбочен анализ и са основа за бъдещи разработки, 
съвместно с екипа детски кардиолози и кардиохирурзи от МНКБ. 

На основата на съвременен статистически анализ д-р Шивачев определя 
рисковите фактори, имащи отношение към прогнозата и преживяемостта на 
пациентите. В обобщения регресионен модел влизат вид на ВСМ, общокамерна 
хемодинамика, екстракардиални аномалии и синдроми, местоживеене, депресивно 
състояние, цианоза като водещ клиничен синдром и липса на шум, които 
предсказват фатален край в 85% от случаите. 

В последния 9 раздел от дисертацията д-р Шивачев представя алгоритми на 
поведение, илюстрирани със съответни фигури. Алгоритъмът за диагноза се базира 
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на близки и подобрени професионални контакти на детския кардиолог с 
неонатолога, общо практикуващия лекар и акушер-гениколога. В практически план 
се предлага въвеждане на пулсоксиметричен скрининг в неонатологичните 
отделения. В алгоритъма на поведение са представени стъпките, които трябва да 
извърви детето с КВСМ до центъра от III ниво с осигурена интервенционална и 
кардиохирургична помощ. 

Изводите, 8 на брой логично и правилно формулирани, следват данните от 
резултатите и статистическият анализ и отговарят на поставените цел и задачи. 
Съгласна съм представените 6 приноса и 3 препоръки за практиката. 

Представени са 3 публикации в пълен текст в наши периодични списания и 3 
резюмета от национални научни форуми. 

Авторефератът отговаря на изискванията на Закона за академичните кадри. 

Нямам съществени критични забележки. В хода на подготовката на 
дисертацията си д-р Шивачев се е съобразил с всички дадени от мене препоръки за 
обработка материала и представяне на резултатите. 

В заключение дисертационният труд на д-р Петър Шивачев е изграден на 
базата на 25-годишен собствен опит и анализ на изключително хетерогенната, 
недостатъчно добре дефинирана и трудна за анализ група на децата с КВСМ. Той 
дава реална представа за обгрижването на децата с КВСМ в североизточна 
България, но трудът може да се отнесе и за цялата страна. В дисертацията са 
отразени пропуските в началната диагноза на децата, взаимоотношенията с центъра 
от III ниво, както и резултатите от неговата работа. Чрез изработени алгоритми да 
потърсени начини за справяне с проблемите на децата с КВСМ и подобряване на 
прогнозата на тези болни. 

С пълна убеденост препоръчвам на членовете на научното жури да оценят 
положително дисертационният труд „Критични вродени сърдечни малформации 
в североизточна България - анализ на резултатите" и удостоят д-р Петър 
Атанасов Шивачев с научната и образователна степен „доктор". 

София 

13 май 2014 год. 
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