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Рецензия 
 

 
От проф. Владимир Пилософ 

за дисертационния труд на д-р Петър Атанасов Шивачев – главен асистент, 
на тема „Критични вродени сърдечни малформации в североизточна 

България – анализ на резултатите” за придобиване на 
образователната и научна степен  „Доктор по медицина”. 

 
 

Значимост на темата. Темата на дисертационен труд - „Критични 
вродени сърдечни малформации в североизточна България – анализ на 
резултатите”  е удачна и значима. Независимо, че по тези проблеми 
има немалко публикации, споделянето на опит, придобит в продължение 
на 25 години в обгрижването на пациенти с КВСМ, и то при конкретни 
условия, е ценно и поучително за много специалисти – неонатолози, 
педиатри, общопрактикуващи лекари, детски кардиолози и детски 
сърдечни хирурзи. Вродените сърдечни малформации, продължават да са 
една от водещите причини за детска смъртност. Всеки принос към 
своевременната диагностика и лечение на тези пациенти е принос към 
усилията ни за намаляване на детската смъртност. 

 
Структура. Дисертационният труд, в рамките на 156 страници, е 

правилно структуриран с удачни пропорции между обзор (35 стр.) и 
останалите части – цели и задачи, материал и методи, резултати и изводи, 
(86 стр.). Той съдържа 62 фигури, 36 таблици и 8 приложения. Книгописът е 
от 433 източника, от които 29 на кирилица и 404 на латиница, като 
половината от тях са от последните 13 години. Публикациите на автора 
свързани с дисертацията са шест. Всеки раздел от представянето на 
резултатите от собствените проучвания е последван от кратко обсъждане. 
На края са представени изводи и кратко заключение.  

 
Обзорът е написан много стегнато, с анализ и синтез на 

литературните данни. Той дава ясна представа за разискваната тема. 
Авторът дава точно определение на т.н. критичните ВСМ (КВСМ), разисква 
тяхната честота и зависимостта й от използвания метод на проучване. 
Добре боравейки с литературните данни, д-р П.Шивачев убедително 
доказва, че независимо от постигнатия през последните години 
значителен напредък в диагностиката на ВСМ, не малък брой новородени 
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се изписват от родилния дом с неразпозната ВСМ, включително и до 
момента на смъртта.  

В обзора накратко се разглеждат някои етиологични и патогенетични 
аспекти за възникване на ВСМ, подчертава се все по-голямото значение на 
генетичните фактори. Не се пропуска и възможното развитие на някои 
ВСМ след раждането, като например коарктацията на аортата. Последната 
може да се оформи  във връзка със затварянето на артериалния канал 
извън родилния дом и до доведе до критична сърдечна недостатъчност. 
Много стегнато и прагматично, но същевременно пълноценно, се 
разглежда клиничната изява на КВСМ. Авторът удачно разделя 
новородените на такива с изявена клиника в родилния дом и извън него. 
Представят се методите за диагноза на КВСМ, като последователно се 
обсъжда диагностичното им значение - на клиничната оценка на пациента 
и инструменталните методи (ЕКГ, измерване на артериално налягане, 
хипероксичен тест, торакална рентгенография, ехокардиография, ЯМР и 
КТ).  

Разгледана е и естествената еволюция на КВСМ, която е 
неблагоприятна за преобладаващата част от тях. Съществен интерес 
представлява частта от обзора посветена на скрининговите методи за 
откриване на КВСМ и значението им за своевременно насочване на 
новородените към специализиран център. Посочват се възможностите на 
пренаталната диагностика, неонаталния клиничен скрининг, 
ехокардиографския и пулсоксиметричния. Представят се предимствата и 
недостатъците на различните методи на скрининг. В този контекст се 
подчертава полезността на пулсоксиметрията, като лесен за изпълнение, 
но с висока сензитивност скринингов метод.  

Отделено е достатъчно внимание и на възможностите за лечение на 
отделните КВСМ. Подчертава се, в рамките на цялостното поведение към 
пациентите с КВСМ, импертивната необходимост от първоначално 
стабилизиране на състоянието на новородените, в това число и 
включването на инфузия с простагландин Е1, което трябва да се започне 
още в неонатологичното (или педиатричното) отделение, както и по време 
на транспорта. Следва преценка на състоянието на новороденото и 
транспорт към специализиран център. Подчертава се изискването за 
мониторен контрол на жизнено важни параметри и продължение на 
лечението по време на транспорта. 

Представени са методите на лечение при отделни КВСМ – 
медикаментозни, интервенционани, хирургични – радикални и 
палиативни. Авторът не е пропуснал и наличието на сериозни медико-
социални и психо-социални въпроси в семействата с родено дете с КВСМ. 
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Обзорът завършва с обобщение, в което авторът разглежда 
нерешените и дискутабелни въпроси, които са логическа последица от 
анализираната литература общо – 343 източника (ползвани само в 
обзора).  

 
Цел и задачи. Целта е ясно формулирана – „да се потърсят 

възможности за оптимизиране на ранната диагностика и поведение 
при пациенти с КВСМ”. Авторът си е поставил 6 конкретни задачи 
съобразени с поставената цел.  

 
Методи. Основният използван метод е ретроспективният анализ. 

Авторът е ползвал богата медицинска документация, произхождаща от ЛЗ 
от североизточна България, през които са преминали пациентите – 
неонатологични отделения, университетска болница Св.Марина и др. 
Обработена е и документация от МБАЛ „Нациоална кардиологична 
болница“ ЕАД, София – протоколи от интервенционални  и хирургични 
процедури, както и аутопсионни. Всъщност д-р П.Шивачев прави нов 
прочит (въз основа на съвременни критерии) на рутинно използваните в 
кардиологията методи – ЕКГ (както и холтер), торакална рентгенография, 
ЕхоКГ (моно, двуразмерна, доплер) и тяхната ефективност при поставяне 
на диагнозата. 

Направен е последен контролен преглед на преживелите пациенти, 
следвайки предварително подготвен за целта протокол.  

Оценката на резултатите от хирургичното лечение е направена в 
четиристепенна скала – много добър, добър, задоволителен и 
незадолителен. За оценъчни критерии се ползват данни от клиничния 
статус, наличие или не на хемодинамични, ритъмно проводни нарушения, 
извън сърдечни усложнения и необходимост от реинтервенция. За оценка 
на степента на СН е ползвана класификацията на Рос.  

Авторът е ползвал богат статстически инструментариум – 
статистическа групировка, дескриптивен, вариационен, непараметричен, 
еднофакторен дисперсионен, дисперсионен, корелационен, линеен 
регресионен анализ, както и дисперсионен непараметричен анализ на  
Kaplan-Meier. 

 
Пациенти. В региона на североизточна България в периода 1987 – 

2011 г. са диагностицирани 2 730 деца с вродени и придобити сърдечни 
заболявания. От тях 2 181 (почти 80 %) са с ВСМ. Въз основа на определени 
критерии като - клинична изява в неонаталния период (застрашаваща 
хипоксемия или сърдечна недостатъчност), вродена структурна аномалия, 
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осъществена интервенционална или хирургична процедура и починали в 
първите 3 месеца от живота, авторът обособява групата от 272 пациенти, 
от които 60 % са от мъжки пол. Именно тези пациенти са обект на анализ в 
дисертацията.  

Въз основа на хемодинамичната характеристика на кардиопатията 
авторът обособява 3 групи: обструктивни лезии на системната циркулация 
(ОЛСЦ) - 103 (37.9 %), обструктивни лезии на белодробната циркулация 
(ОЛБЦ) - 64 (23.5 %) и необструктивни смесващи кардиопатии (НОСК) - 105 
(38.6 %).  

Резултати. Въз основа на направения анализ д-р П.Шивачев 
установява следното: 

1. В региона на североизточна България относителният дял на КВСМ е 
12.5 % от всички диагностицирани пациенти с вродени кардиопатии и 10 % 
от всички сърдечни заболявания.   

2. Най-голям относителен дял сред критичните ВСМ имат 
транспозицията на големите артерии, коарктацията на аортата и 
хипопластичното ляво сърце – почти 50 % от случаите., а новородените с 
еднокамерна патология са 38 %.  

3. Относителният дял на отделните, обособени от автора групи – 
ОЛБЦ – 51.6 %  и НСКП – 23.8 %, като разликите са статистически значими. 

4. При  82 (230 %) се откриват и извънсърдечни аномалии, като те са 
най-чести при пациентите с ОЛБЦ, 61 (22 %), както и при незрелите или 
недоносени деца.  

5. Изяснява се, че при всички пациенти началната клинична изява е 
налице до 15 ден след раждането. Подчертава се обаче, че до 4 –тия ден 
тя е изявена при 81.7 % от проучваната група, а средната възраст на 
началната клинична изява е 3.45 (2.7 – 4.2) дни. 

Началната клинична изява зависи и от вида на КВСМ - най-ранна при 
пациенти с ОЛБЦ – 1.8 дни, а най-късна 4.5 дни при ОЛСЦ, като разликите 
са статистически значими.  

Представена е и началната изява и при отделни нозологични 
единици от отделните групи –  1.2 дни при Атр.БА с интактен септум и най -
късна при КоА – и ТАВБВ – 7.3 съответно 10.4 дни.  

Началната клинична изява включва цианоза и хипоксемия,  сърдечна 
недостатъчност със или без сърдечен шум. Подчертава се ранната и ясна 
поява на цианозата и по-късната изява на СН, която може да бъде скрита. 
Авторът смята, че е необходимо въвеждането на допълнителни 
изследвания, като ниво на натриуретичен пептид и пулсова оксиметрия. 

В обсъжданията в тези части не се дискутира с какво се обяснява 
разликите във времепоявата на началната клинична изява (това се прави 
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по-късно, като се обсъжда ролята на затварянето на АК), което би 
затруднило по-малко посветения на тези проблеми читател.  

Като цяло получените резултати потвърждават съобщаваното в 
литературата. 

6. Подробно се разглежда проблема най-вече на своевременността в 
поставянето на диагнозата в завсимост от лечебното заведение 
(неонатологично или педиатрично отделение, чрез ехокардиография или 
аутопсия), възрастта и типа на кардиопатията. Авторът установява, че 
независимо от ранната клинична изява (около 4-ти ден) ср. възраст на 
поставяне на диагноза е 8.5 дни, като има разлики със статистическа 
значимост за отделните групи КВСМ – най-ниска при ОЛБЦ – 4.2 дни и най-
висока при ОЛСЦ  и НСКП – 9.5 и съответно 10 дни.    

Авторът установява, че от 81.7 % пациенти с начална клинична изява 
до 4-тия ден от живота в 27.7 % не е поставена диагноза т.е. има 5 дни 
забавяне спрямо възрастта на началната клинична изява. Забавянето е 
различно в зависимост от типа на КВСМ – минимално при такива като 
атрезия на белодробната артерия, пулмонална стеноза, хипопластично 
ляво сърце и по-голяма при тотално аномално вливане на белодробните 
вени - 10 дни и коарктация на аортата - 8.8 дни. 

Диагнозата е поставена в неонатологичното отделетние при 30 % от 
пациентите, в педиатрично в 60 %от случаите, в амбулаторни условия при 
1.1. % от пациентите.  

Диагнозата е известна от дородовата диагностика в 1.1 % от случаите. 
При 21 (7.8 %) новородени диагнозата е поставена едва след аутопсията. В 
около 5 % от случаите наличието на КВСМ е уточнено в референтния 
център.  

Итерес представлява фактът, че 15.8 % от децата са изписани от 
неонатологичното отделение без да е поставена диагноза и че броят на 
подобни пациенти не намалява с годините. Най-често не се разпознават 
пациенти с определени КВСМ, като това е особено изразено при 
пациентите с тотално аномално вливане на белодробните вени – почти 39 
% от всичките случаи с тази ВСМ, коарктация на аортата – 32.6 %. 
Подчертава се фактът, че това до голяма степен корелира с възрастта на 
началната клиничната изява. Сигнификантна е разликата в „изпускането” 
на диагнозата в отделените обособени от автора групи – 4.8 % за 
пациентите с ОЛБЦ.  

7. С неточни начални диагнози са 60 (22 %)  новородени. Авторът с 
основание приема, че това е предпоставка за грешно поведение. Най-
често неточни диагнози се установява при коарктация на аортата, пълна 
транспозиция на големите артерии и тотално аномално вливане  на 
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белодробните вени, които съставляват 52 % от пациентите с грешна 
диагноза. Оказва се, че почти половината от случаите с тотално аномално 
вливане  на белодробните вени са с грешна диагноза и 1/5  от тези с 
коарктация на аортата. При тази група пациенти окончателната диагноза 
се поставя на средна възраст от 11.6 дни, което е значително по-късно от 
останалите пациенти – средно 3.45 дни за групата. 

При малко повече от половината от пациентите в тази група  е 
направена интервенционална процедура или сърдечна операция. 
Отбелязва се известен макар и несигнификантен спад в относитения дял 
на неточните диагнози. При тази група деца има по-висока оперативна 
смъртност. 

8. Оценка на диагностичните методи. Д-р П.Шивачев потвърждава 
значението на ЕхоКГ като основен метод за поставяне на окончателна 
диагноза. Само при малък брой пациенти се е наложило да се прави 
интракардиално изследване. Отчита се на практика пълно съвпадение 
между клинично поставената диагноза и тази открита при операция. 

9. Проучени са аутопсионните протоколи на 114 деца 
(преобладаващата част от некропсиите са направени в МБАЛ „Света 
Марина“ Варна). Пълно съвпадение на клиничната и патологоанатомична 
диагноза се отчита в 78.5 % от случаите, а несъвпадение при 21.5 %.  

 10. Авторът прави подробен анализ на броя на оперираните с 
критични ВСМ деца, приложените видове операции и интервентни 
процедури, анализира непосредствените и отдалечени резултати. Той 
педантично прави оценка и на рисковите фактори при този тип сърдечна 
хирургия, при което потвърждава редица известни в литературата факти. 
Видът на КВСМ оказва значително влияние върху оперативните резултати. 
Те са много неблагоприятни при хипопластично ляво сърце и атрезия на 
белодробната артерия с интактен междукамерен септум. Различна е 
следоперативната преживяемост при отделните групи КВСМ. Най висока е  
смъртността при ОЛБЦ. Обяснимо висока е смъртността при пациентите с 
еднокамерна сърдечна анатомия. Отчита се негативното влияние върху 
опертивните резултати на такива фактори, като незрелост и недоносеност, 
депресивно състояние на новороденото при раждането, ранната клинична 
изява на основния клиничен синдром (особено при пациентите с цианоза, 
като водещ синдром), своевременността в поставянето на диагнозата.  
Малко спорно е настояването на факта, че липсата на шум и произхода от 
селски район са самостоятелни рискови фактори за неблагоприятна 
прогноза.  

Без да се навлиза в подробности д-р П.Шивачев изяснява няколко 
факта. 1. Относителният дял на оперирани деца с КВСМ нараства с 
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годините. В по-късния период – след 2000 г. той е два пъти по-голям в 
сравнение с по-ранен период. 2. За голяма част от 140 пациенти 
хирургическото лечение е многоетапно (дву и повече) и има 1.8 процедури 
на пациент. 3.Отнася се за рискова хирургия, при която смъртността все 
още е висока, включително и в реномирани световни центрове.   

10. Предлаганите алгоритми на поведение при пациентите с ВСМ по 
същество не са новост, но предлагат прагматичен подход за диагноза и 
поведение при съмнение и установяване на КВСМ при новородено. Те 
трябва да се прилагат във всяко неонатологично отделение. Логично е 
неговото настояване за внедряване на пулсоксиметричен тест в 
неонатологичните отделения, дори при най-малко съмнение за КВСМ. 
Надявам се, че като резултат от  разработката на д-р Шивачев във Варна в 
най-скоро време този тест да се прилага рутинно. 

 
Критични бележки.  
1.По отношение на библиографията. В 4 от библиографските 

източници не е посочена годината на изданието (1,48,229,275). От 
представените в библиографията 433 източника 20 не са цитирани в текста. 
Разбира се това не е от голямо значение, имайки пред вид общия брой на 
ползваните библиографски източници.  

2. Не смятам за правилно твърдението на автора, че естествената 
еволюция на КВСМ е недостатъчно изяснена. Напротив тя е изяснена в 
много публикации през последните 40-50 години. Вярно е, че това се 
прави за по отделно за различните видове КВСМ.   

3. Не е вярно, че няма общоприет протокол за  насочване на 
пациентите с КВСМ към кардиохирургичен център. Тези въпроси са 
отдавна разисквани в страната с неонатолози, педиатри и детски 
кардиолози. Именно поради това преобладаващата част от пациентите, 
при които се изисква лечение в референтен център се насочват 
своевременно към него. Впрочем самият автор стриктно спазва този 
протокол.   

4. Не е съвсем прецизно изказаното в обзора мнение, че „не е 
уточнено, дали ефекта на простагландините е дозозависим” (стр. 30). 
Това е уточнен въпрос - известно е, че страничните ефекти на ПГЕ са 
свързани с прилаганата доза. Неблагоприятни странични ефекти има при 
поддържане на доза над 0.025 мкг/кг/мин. Същевременно, веднаж 
постигнат (възстановяване на проходимостта на артериалния канал), 
ефектът не се влия от дозата и стремежът е той да се запази при възможно 
най-ниска поддържаща доза.  
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5. Авторът отделя на задача № 4 „Да се оценят резултатите от 
хирургичното и интервенционално лечение въз основа на разработения 
протокол за последния контролен прегелед и скала за оценка на 
резултатите” 26 (34 %) страници от текста, в който се представят 
резултатите от направения анализ, без това да е най-важната задача в 
дисертацията. Тук представянето на материала би могло да бъде по-
синтетично. 

6. Не става съвсем ясно кой е осъществявал т.н. последен контролен 
преглед. Според информация от автора по-голямата част от последните 
контролни прегледи са извършени от него, но не се съобщава точно каква 
част и доколко е ползвана информация от документацията на други ЛЗ.    

7. В някои таблици, не е добре обозначено съдържанието на отделни 
графи, като например в табл. № 10 стр. 62. В нея се представя средно 
време за поставяне на диагноза, а става въпрос за възраст, а в графите на 
самата таблица се говори за средно значение. 

8. В някои раздели представянето на резултатите върви успоредно с 
коментарии, елементи на обсъждане и дискусия. Възприетият от автора 
начин да прави обсъждане след всеки дори неголям раздел от 
представяне на резултатите (например клиничната изява, диагнозата и тн. 
Раздел 3) по принцип е рационално. Но смятам, че авторът се е поувлякъл 
в ползването на този похват. Това води на места до излишни повторения и 
читателят в крайна сметка не получава цялостна представа от анализа на 
получените в проучването резултати заедно с небходимите коментарии, 
съпоставки с резултати съобщавани от други автори. Донякъде авторът 
прави това в главата „Заключение” от дисертацията.  

9. Малко спорно е настояването на факта, че липсата на сърдечен 
шум и произхода от селски район са самостоятелни рискови фактори за 
неблагоприятна прогноза. Вярно е, че липсата на сърдечен шум не 
означава липса на КВСМ, но не смятам за правилно това да се представя 
като самостоятелен рисков фактор.   

10. В раздела, в който се представят резултатите от извършените 
операции или интервентни процедури при наблюдаваната група пациенти 
има една съществена слабост. Прави се анализ на оперативни резултати за 
25 годишен период, без да се отчитат редица фактори, които влияят на 
оперативните резултати. На практика през 1987 година в България се 
обособява самостоятелна детска сърдечна хирургия и отделение за 
следоперативно интензивно лечение на деца със сърдечни заболявания. 
Част от пациентите, при които се отчитат незадоволителни резултати и 
висока смъртност попадат в периода на т.н. учебна крива. За пример може 
да се даде транспозицията на големите артерии. Нашите хирурзи тъкмо 
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бяха усвоили функционалната корекция на капрдиопатията по Мъстард, 
когато в ход се наложи да се усвоява антомичната корекция, която след 
1984 г. постепенно стана метод на избор при транспозицията на големите 
артерии. Подобни проблеми има и при много други кардиопатии 
(например пациентите с еднокамерна анатомия). За съжаление в 
обсъжданията никъде не се споменават тези обстоятелства, които са 
важни за правилната интерпретация на иначе много прецизно  направения 
анализ.  

 
Изводи и приноси. Съгласен съм с представените от автора изводи и 

посочени приноси.    
 
Авторефератът отговаря на изискванията на закона за развитие на 

академичните кадри.  
 
В заключение. При рецензия на дисертационнен труд, като този на  

д-р П.Шивачев, рецензентът не може да не бъде изкушен от желанието 
освен за дисертацията, да сподели и някои бележки за дисертанта. 
Случаят е именно такъв. Д-р П.Шивачев дълги години работи в сферата на 
детската кардиология и без да навлизам в детайли лично е допринесъл  
стотици деца с вродени сърдечни малформации своевременно да бъдат 
насочени към референтния център за по-нататъшна диагностика и 
лечение. Нещо повече не малко новородени се били придружавани по 
време на транспорта от д-р П.Шивачев, т.е. той е контролирал и 
провежданото по врме на транспорта лечение. След това, за мен 
необходимо отклонение, считам, че независимо от направените критични 
бележки, представения дисертационен труд на тема „Критични вродени 
сърдечни малформации в североизточна България – анализ на 
резултатите” отговаря на изискванията за присъждане на научна и 
образователна степен „Доктор”. 
 
 
 

София 16 май 2014 г.    Проф. д-р Владимир Пилософ  
 
 


