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МАЛФОРМАЦИИ И КАРОТИДО-КАВЕРНОЗНИ ФИСТУЛИ" 

Дисертация за получаване на образователната и научна степен 

„доктор"с автор: д-р ЧАВДАР ХРИСТОВ БЪЧВАРОВ, 

докторант на самостоятелна подготовка, 

Научен ръководител: проф. д-р Боян Добрев Балев, дм 

Рецензент: проф.д-р В. Хаджидеков, дм, Ръководител Катедра по 

Образна диагностика, Медицински университет,София 

Съгласно заповеди № Р-109-365/26Л 0.2016г и № Р-109-376/11Л1.2016 

на Ректора на Медицинския университет - Варна 

1. Актуалност и целесъобразност на тематиката, целта и задачите: 

Темата на дисертационният труд е актуална. Тя засяга заболявания, които 

зачестяват, особено у нас, които свързани са с голям морталитет и остатъчен 

неврологичен дефицит. Често засягани са най-активните възрастови групи. От 

друга страна еволюцията на интервенционалните методи, по отношение на 

натрупания опит, на нови техники, материали и консумативи, обуславят този 

раздел на практическата медицина винаги да е в центъра на интереса на 

изследователите. У нас няма достатъчно подготвени кадри и 

интердисциплинарна колаборация при интервенционалното лечение на 
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мозъчните аневризми. В този ред на мисли темата на дисертацинния труд е 

актуална и значима за страната. 

2. Структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е изложен на 117 страници, в това число: Увод - 3 

стр., Литературен обзор - 40 стр., Цел и задачи - 1 стр., Материал - 3, методи -

25 стр., резултатите - 10 стр., дискусия - 10 тр., стр., Изводи и приноси - 3 стр.,., 

Приложения - 4 стр , Книгопис - 1 стр. Онагледяването се състои от 9 таблици, 

41 фигури, с добро качество. 

3. Познаване на проблема. 

Литературният обзор е обемен. Той излага последователно литературните 

данни за рисковите фактори, класификацията и патогенезата на мозъчните 

аневризми. Рисковите фактори са разгледани и в светлината на литературните 

данни за патогенезата. Отразени са съвременните търсения в образната 

диагностика на аневризмите. Определено място е отделено на литературните 

данни свързани с ендоваскуларното третиране на мозъчните аневризми. В 

обзора са разгледани данните за различните етапи на процеса на емболизацията 

им. По-кратко и по-схематично са предадени данни относно 

интервенционалното лечение на артериовеновните малформации, индикациите 

за лечение и техниката на провеждането. 

Литературният обзор се базира на 229 литературни източника, от тях 5 са на 

кирилица, останалите - на латиница. Не са цитирани всички публикации от 

български автори в научната периодика у нас в областта и защитената 

2 



дисертация по свързана тематика (ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

МОЗЪЧНИ АРТЕРИОВЕНОЗНИ МАЛФОРМАЦИИ от д-р Станимир Сираков) 

Обзорът представя дисертанта като запознат с литературните данни по 

тематиката. 

4. Материал и методика на проучването 

Материалът на проучването включва 73 пациента разделени на три групи: -

руптурирали мозъчни аневризми, руптурирали артерио-венозни малформации и 

каротидокавернозни фистули. От фигура 9 личи, че броят на третираните 

артерио-венозни малформации е малък. Случаи с каротидо-кавернозни фистули 

обаче не са обсъждани. 

Прилаганите клинични, лабораторни методи и образни методи 

компютърната томография и магнитнорезоннсната диагностика - са подробно 

описани, на места дори разточително за общоприети методи и протоколи. 

Отделен подраздел е посветен на и сумира критериите за субарахноидален 

кръвоизлив при нативната компютърна томография. Тежестта на 

субарахноидалния кръвоизлив е оценяван по скалата на Фишер, която е широко 

прилагана в клиничната практика. Описани са и приложените 

интервенционалните емболизационни техники, техните етапи, мониторирането 

на пациентите в постпроцедурният период и начина на проследяване на 

резултатите. 
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5. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Целта на дистертационния труд акцентира върху ранното ендоваскуларно 

лечение при руптурирали интракраниални аневризми. Задачите за изпълнението 

на целта са добре формулирани и логически подредени. При представянето на 

резултатите, най-добре са представени тези при третирането на 62 пациенти с 

аневризми. Отразено е разпределението на пациенти според локализацията на 

аневризмите, според определения неврологичен статус по скалата на Hunt и Hess 

и са съпоставени с тежестта на хеморагията по Fisher. Групирани са пациентите 

според размера на емболизирания аневризмален тракт, според наличието или не 

на шийка на аневризмата, според възникването на спазъм, според степента на 

емболизация, където, впрочем, са постигнати добри резултати. Получените 

резултати за степента на емболизиране, отразени на стр 87 и 88 са добри и се 

потвърждават при мониторирането. Отчетената смъртност в двете групи 

пациенти групирани по Hunt и Hess е логична. Крайното състояние на 

третираните пациенти е във връзка с началния неврологичен статус. Не е 

намерена значима разлика в крайните резултати у пациенти в напреднала 

възраст. Обсъждането на получените резултати отразява еднопосочността на 

получените от дисертанта резултати с данните от литературните източници. 

Предложени са две бланки за отразяване поведението при пациенти със 

субарахноидален кръвоизлив, предпроцедурната подготовка и последващото 

ендоваскуларно лечение. Те отразяват възприетия протокол, оптимизират 

процеса на взимане на решение, до голяма степен осигуряват възпроизводимост 

и могат да са база за по-нанатъшни проучвания и разширяване на базата данни. 
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Изведените пет извода отговарят на поставените задачи на дисертациния труд. 

Като цяло те правилно отразяват ролята на интервенционалните ендоваскуларни 

методи при пациенти със субарахноидален кръвоизлив. 

Авторефератът отразява дисертационния труд . От приложения списък с 

публикации на автора 5 са свързани с дисертационния труд, 3 не. Три от 

свързаните с дисертационния труд статии са публикувани в пълен текст, 2 -две от 

публикациите са изнесени на международни конгреси. 

6. Приноси и значимост на дисертационния труд 

Приносите на дисертационния труд имат приложен характер, като 

предложения вътреболничен алгоритъм е с най-голяма стойност. Приемам 

формулировката на автора за приносите. 

7. Критични бележки и препоръки: 

Към дисертационният труд могат да се отправят следните забележки: 

1. Отделни абзаци от труда следва да попаднат в други раздели. Налице е и 

известна диспропрорция на отделните части. 

2. Някои описания на методи са ненужно подробни. Отделни пасажи в 

литературния обзор са пропедевтични. 

3. Речникът, изложен на страница 5 няма място в дисертационния труд. 

Оргиналното въведение звучи на места популярно и не е подкрепено с 

литературни източници. 

4. Не са цитирани свързани с темата български публикации и разработки. 
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5. От наличния материал би могло да се извлекат и коментират редица 

допълнителни данни. На места в изложението се среща разминавания в отделни 

цифри, както и технически грешки в автореферата. 

8. Лични данни за автора 

Д-р Бъчваров завършва медицина в Медицинския университет - Варна през 

1992 година. Лекарският си трудов път започва в болницата в град Омуртаг. Има 

призната специалност по рентгенология от началото на 1999 година. От 1994 

година е лекар в клиниката по Образна диагностика на Университетската 

болница "Св Марина", като от 2000 година работи в ангиографския сектор . В 

периода 2000-2015 година е асистент в Катедрата по Образна диагностика и 

лъчелечение на Медицинския университет - Варна. От 2002 до 2015 година 

провел редица специализации по ендоваскуларна емболизация и съдови 

интервенции в Арау, Лимож, Есен, Льовен и Атина. Ползва английски, руски, 

немски и италиански език. 

9. Заключение 

Дисертационният труд „ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

УПТУРИРАЛИ ИНТРАКРАНИАЛНИ АНЕВРИЗМИ, АРТЕРИОВЕНОЗНИ 

МАЛФОРМАЦИИ И КАРОТИДО-КАВЕРНОЗНИ ФИСТУЛИ" на д-р 

ЧАВДАР ХРИСТОВ БЪЧВАРОВ, докторант на самостоятелна подготовка, 

представя автора е като изграден, завършен и опитен специалист в трудната 

област на интервенционалната неврорентгенология. Трудът съдържа 

научно-приложни приноси и покрива изискванията на Правилника за 
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развитието на академичния състав в Медицински университет - Варна. 

Призовавам уважаваните членове на Научното жури да дадат своя 

положителен вот за присъждане на д-р ЧАВДАР ХРИСТОВ БЪЧВАРОВ 

образователната и научна степен „доктор". 

Рецензент: 

Проф. д-р Васил ^£йджидеков,/дм 

Ръководител на Катедрата по 
образна диагностика, МУ- София 

София, 

28.11.2016 
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