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С Т А Н О В И Щ Е 

 

за дисертационния труд на  Д-р Чавдар Христов Бъчваров, ординатор в Медицинския 

университет „Д-р Параскев Стоянов“ - Варна, докторант на самостоятелна подготовка на тема:  

“ Ендоваскуларно лечение на руптурирали аневризми , артериовенозни 

малформации и каротидо-венозни фистули”  

за придобиване на научна и образователна степен “доктор” в професионално направление 

„Образна диагностика ”- в областта висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска радиология и 

рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)” 

Научен ръководител:  Проф. Д-р Боян Добрев Балев д.м. 

 

Становище от  Проф. Д-р Милан Петков Тотев, д.м., Началник на Клиника по Образна 

Диагностика, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”ЕАД, София  

Съгласно заповед -109-376 от 11.11.2016г. на Ректора на Медицинския университет „Д-р 

Параскев Стоянов“ - Варна, 

 

Д-р Чавдар Христов Бъчваров е  родена през 1966г. Завършва средно образование във 

НЕГматематическата гимназия „ Д-р Петър Берон” през 1984г. Висшето си образование завършва 

във МУ – „Параскев Стоянов” Варна през 1992г. Изкарал е и индивидуални обучения през 2002 

по васкуларни интервенции в Арау, Швейцария, през 2010 курс по ендоваскуларна емболизация 

с оникс в Лимож, Франция, през 2013 и 2014 курсове по ендоваскуларна емболизация на мозъчни 

аневризми в Есен, Германия, през 2014  курс по периферни интервенции в Льовен, Белгия, и през 

2015 курс по ендоваскуларна емболизация на мозъчни аневризми в Лимож, Франция. От  1992 до 

1994 е Д-р Бъчваров е лекар в общинска болница гр. Омуртаг, от 1994 до 2000 – лекар-ординатор 

в Клиниката по Образна диагностика към УМБАЛ „Св. Марина”, Варна, от 2000 до днес е лекар-

ординатор към Ангиографския сектор на същата клиника, а от 2012  е и асистент към Катедрата 

по Образна диагностика и лъчелечение, МУ -  Варна. Д-р Чавдар Бъчваров е един от активно 

работещите Интервенционални рентгенолози в България, като той е  е един от специалистите 

активно участващи във въвеждането на новите интервенционални процедури в практиката. 

Владее английски, руски, немски и италиански езици.  



2 
 

Аневризмите на мозъчните съдове и артериовенозните малформации са относително 

редки мозъчни лезии с голямо клинично значение. Те са една от причините за внезапна смърт 

при млади хора.  Въпреки че хирургичното им лечение продължава да бъде златен стандарт, в 

днешно време бързото развитие на Интервенционалната рентгенология превърна 

ендоваскуларното им лечение във все по препоръчителна възможност за третирането им. През 

последните години в световната медицинска практика, бурно навлязоха ефективни 

ендоваскуларни методи за лечение на  руптурирали и неруптурирали мозъчни аневризми. 

Времето категорично показа предимствата на това лечение, но за съжаление България значително 

изостана, от навременното и широко приложение на тези иновативни методи. 

1. Актуалност на дисертационната тема 

Затова темата на представения дисертационен труд е актуална и с научно-приложна 

стойност. 

2. Структура на дисертацията  

 Дисертационният труд е написан на 117 страници и е илюстриран с 41 фигури и 9 

таблици. Той е структуриран съгласно изискванията.  

Започва със съкращения,  една страница речник и увод написан като „интересни факти”. 

 Литературният обзор съдържа 229 литературни източника, от които 5 на кирилица и 224 

на латиница. Заедно с библиографският списък (10 страници), литературната информация заема 

малко над 50% от общият обем на дисертационният труд. Обзора е илюстриран със 8  

анатомични схеми, таблици и фигури. По своята същност и характер той е реферативен, а не 

аналитичен  и в края  му не са очертани  нерешени  или противоречиви становища и изводи, от 

които да произлязат задачите за решаването на поставената цел.    Разбираемо, с оглед цифрите в 

материала, повече място е отделено на интракраниалните аневризми, техните патогенеза 

класификации и лечение като е наблегнато на ендоваскуларното им лечение.  Обзора завършва с 

подробна справка относно клиниката, хемодинамиката, патофизиологията, класификация на 

каротидо-кавернозните фистули. Библиографския списък не е подреден по азбучен ред което 

затруднява ползването му. 

Целта е формулирана ясно, точно и конкретно. Авторът си е поставил 5 свързани с целта  

задачи, като те са прецизно формулирани и добре очертават основния път на дисертацията.  
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         Следва  главата Материал, в която Д-р Бъчваров разделя болните  на 3 групи в зависимост 

от причинителя за кървене – руптурирали  мозъчни аневризми, руптурирали  AV – малформации 

и трета група -  каротидокавернозни фистули. Последната, трета група обаче никъде не беше 

открита по натам в текста на дисертационния труд..По този начин основния акцент на 

дисертационните труд пада върху руптуриралите артериални аневризми и това е най-

съществената част от дисертацията и по мое мнение е представена добре. 

В главата Методи, за селектиране и клинична оценка на постъпващите пациенти, авторът 

широко използва общоприети класификации, като тази на Fisher -  за оценка тежестта на САХ и 

оценка на риска от развитие на съдов спазъм, Hunt и Hess - за оценка на неврологичния статус, 

Glasgou Coma Scale и Glasgou Outcome Scale, скалата на Raymond – Roy и консенсусната скала за 

оценка на степента на емболизацията на аневризмалния сак и т.н. Подробно са изяснени и 

клиничните и лабораторни методи, образно-диагностичните методи използвани при това 

заболяване, интервенционалните емболизационни  техники с техните етапи, постпроцедурният  

период и модела на проследяване на резултатите. Отделено е повече от необходимото място на  

описанието на подготовката на пациента,  като и прекалено подробно е описана  общоизвестната 

класическа техниката на Зелдингер. 

В главата Резултати,  пациентите добре са разделени на две основни  групи съгласно 

неврологичния статус  по скалата на Hunt и Hess и съпоставени с тежестта на хеморагията по 

Fisher. По отношение на степента на емболизиране, авторът постига сравнително добри 

резултати – пълно емболизиране 32.3%, частична оклузия с остатъчен кръвоток в областта на 

шийката - 45.1 % и частична оклузия в областта на аневризмалния сак – 22.6 %. Тези добри 

резултати се потвърждават и при 19 пациенти, проследени във времето. Смъртността при групата  

пациенти  І, ІІ, ІІІ по Hunt и Hess е била 12.2%, докато при групата   ІV, V по Hunt и Hess - 69.2% 

и това е напълно  обяснимо. 36 от аневризмите са били с неоформена шийка. Това затруднява 

емболизацията и крие риск от усложнение, поради което   се налага използването на стент. В 

изложението се съобщава само за два случая на използване на  (flow-diverting device)  стент.  

В главата Дискусия се очертава  съвпадението на установените от автора данни, с 

повечето от литературните  източници.  Дискутират се основни прогностични фактори, като 

големината и формата на аневризмалния сак, ролята на хиперхолестеролемията и използването 

на статини, в контекста на възпалителните изменения в стените на аневризмалният сак. 



4 
 

Данните за интрапроцедурните или технически усложнения са дадени объркано защотно 

авторът използва и двата термина. На стр.88 от дисертационния труд се посочват  5 пациенти – 1 

с тромбоза на вътрешната сънна артерия, при 1– ранно кървене след емболизацията с формиране 

на паренхимен хематом, при 2-миграция на емболизационен материал, а при 1 – 

интрапроцедурна перфорация на аневризмалния сак от водач. На стр. 99 се посочва, че 

интрапроцедурни усложнения са наблюдавани при 9 пациенти – перфорация на аневризмалния 

сак при 6 пациента, тромбоемболизъм при 2,  миграция на спирала при 1 пациента. Клинична 

изява е имало при 6 от тях. 

Д-р Бъчваров е разработил и предложил в практиката и  2 бланки  с оглед уточняване на 

алгоритъма на поведение при пациенти със САХ и последващо ендоваскуларно лечение и 

предпроцедурна подготовка, които ускоряват и оптимизират процеса на менажиране на 

пациентите. 

Формулирани са 5 извода които следват структурата на изложението и отговарят на 

поставените задачи.  Правилно е изведен извод № 4, с който не се абсолютизира ролята, 

значението и предимствата на ендоваскуларното лечение,  пред модерната неврохирургия защото 

според големите рандомизирани проучвания тя е с по добър резултат и значително по 

икономически изгодна. 

3. Приноси:  

Напълно съм съгласен с предложениете от автора приноси, като това е едно добро 

проучване на възможностите ендоваскуларното лечение на интракраниалните аневризми и  

артериовенозни малформации. Авторът активно е участвал във въвеждането на емболизациите с 

трайния емболизант Onyx и с емболизационни спирали в рутинната практика на 

Университестската болница Св. Марина – Варна. На базата на литератерата и на личния си опит 

той е създал стандартизиран алгоритъм за поведение при пациентите със субарахноидна 

хеморагия, който  позволява извършването на ендоваскуларните терапевтични прпоцедури в 

първите 12 часа.   Изготвил е и въвел в практиката и протокол за предпроцедурна подготовка при  

провеждането на тези процедури.  

Авторефератът  на Д-р Бъчваров е изготвен на  68 страници, стандартен размер. 

Структурата му копира структурата на дисертационния труд Тук неправилно е включена една 

страница от литературния обзор, който иначе не присъства в автореферата. Съдържанието му е 

квинтесенция на представения дисертационен труд, като са предадени основните и най-важни 
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моменти, които представят ясно и точно същността на проблема. Няма технически или 

литературни различия между автореферата и десертационния труд.  

   Във връзка с дисертационния труд  Д-р Чавдар Бъчваров  представя 8 заглавия, обаче 

публикации №№ 2 , 3 и 6 не са по темата на дисертационния труд. В останалите 5  докторантът е 

първи автор в 2 публикации, втори автор той е в 1 публикация и трети и последващ автор е в  2 

публикации. Две от публикациите са доклади изнесени на международни конгреси а три са 

отпечатани. Проведеното дисертационно изследване е с активното участие на  Д-р Бъчваров, а 

формулираните приноси и получените резултати са лично негова заслуга. 

4. Критични бележки и препоръки: 

Към представения дисертционен труд могат да се отправят и доста  критични бележки, но 

те ни най-малко не го омаловажават. На първо място е абсолютно безсмислен и научно 

неиздържан представения в началото от автора  Речник. Включените в него термини би трябвало 

да се изяснят по-натам в текста. Също така уводът, даден като списък от интересни  факти за тези 

заболявания, не ни дава представа за идеята на автора за изследвания проблем. Смятам че грешка 

на автора е и включването и на аневризмите и на малформациите в едно проучване, още повече, 

че по темата за емболизация на интракраниалните артериовенозни малформации наскоро е 

защитен успещшно дисертационен труд. Това прави работата обемна, като за голяма докторска, и 

размива проблема, достатъчно е било авторът да се съсредоточи върху аневризмите с които има 

богат опит и са достатъчно на брой. Още повече че АVмалформациинте са само 7 и въпреки че са 

много интересни като патология, не са добре представени от автора в по натаъшиня текст. Тук 

прави впечетление че в една от публикациите му се говори за 8 малформации?   Познавайки 

възможностите на автора считам, че литературният обзор е ненужно съкратен и можеше по добре 

да онагледи последващия текст. Обзорът по своята същност и характер е реферативен, а не 

аналитичен. В края на обзора дисертантът не  очертава нерешени  или противоречиви становища 

и изводи, от които да произлязат задачите за решаването на поставената цел. За съжаление в 

обзора не са намерили място редица публикации на кирилица, отразяващи въвеждането на 

ендоваскуларното лечение на мозъчните съдови малформации в България каквото освен от 

автора се провежда от 2007 във ВМА а от по скоро в Болница Токуда и Болница Св. Иван Рилски. 

Само от ВМА в списание „ Рентгенология и радиология” са публикувани 7 статии. В раздела от 

обзора посветен на артериовенозните малформации, и по-специално   2.2.1. Индикации за 

лечение и 2.2.3. Емболизационна процедура, на практика се описва методиката и 
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интердисплинарната стратегия, съобственият опит и  тактика прилагана от автора както и  най-

общи сведения и впечатления относно лечението на тези малформации. За това говори  и 

граматическото време и липсата на посочен литературен източник. В раздела Резултати се 

използва неточно определение за лекуваните болни в първите 72 часа – „.....повечето пациенти 

бяха лекувани в първите 72 часа  след началото на САХ, а останалите  ( колко от общия брой??) 

след 7  и 14 ден от появата на САХ ...”. В автореферата, въпреки че са цитирани, липсват  

фигурите до №9 (тя е първата публикувана в него ) като съответно не са преномерирани , което е 

явна техническа грешка. Също така вероятна грешка в него е и  на една страница Литературен 

обзор в автореферата като вероятно тя е била замислена, с оглед съдържанието, като увод. 

5. Заключение 

Дисертационният труд на Д-р Чавдар Христов Бъчваров на тема “ Ендоваскуларно 

лечение на руптурирали аневризми, артериовенозни малформации и каротидо-венозни фистули ” 

представя докторанта като мотивиран и обещаващ научно преподавателски кадър в бъдещото 

развитие на Интервенционалната рентгенология. Трудът съдържа научно-приложни приноси, 

отговаря на изискванията на Правилника за развитие на академичния състав  в в Медицинския 

университет „Д-р Параскев Стоянов“ - Варна и на неговите критерии и количествени показатели. 

Горното ми дава основание да дам своя положителен вот пред почитаемите членове на Научното 

жури за присъждане на Д-р Чавдар Христов Бъчваров на образователната и научна степен 

„доктор“ в областта висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология 

(вкл. използване на радиоактивни изотопи)”. 

 

Подпис:    

     

    Проф. д-р Милан Петков Тотев, д.м. 

Началник Киника по образна диагностика при 

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”EАД София 


