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от
проф . двмн Динко Недев Динев, пенсионер, живущ в гр . Стара Загора, ул . „Хан
Тервел" Ns 52, ап. 16, председател и член на научно жури по процедура за присъждане на
научната и образователна степен „доктор" на д-р Макрам Уасеф Слейман, редовен
докторант в катедрата по „Ветеринарна хирургия " на ВМФ при ТрУ— гр. Стара Загора,
платена форма на обучение на английски език, назначен със заповед на Ректора на ТрУ
Ns 1116/03.05.2016 г.
Тема на дисертационният труд : „Влияние на допълващата IV анестезия с
дексмедетомидин върку някои основни жизнени параметри при коне подложени на
инкалационна анестезия"
Научен ръководител : проф . д-р Динко Недев Динев
Научен консултант : доц. д-р Галина Петкова Симеонова
АКТУАЛНОСТ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Актуалносrга на дисертационният труд произтича от заложената научна кипотеза
насочена към задълбочени проучвания върку метода на PIVA c дексмедетомидин при три
инкалационни анестетика с цел намаляване нуждите от тези средства, като с това се
избегнат вредните влияния върху отделните системи на организма на самостоятелно
приложените инхалационни анестетици . Освен това в последните години се rьрсят
сигурни анестезиологични протоколи, целящи намаляване на риска от смъртен изход при
конете, както и осигуряване на качествено възстановяване с цел избягване на възможни
усложнения в този период, което прави проучванията актуални .
СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертацията е написана на 165 стандартни машинописни страници и е онагледена
с 22 таблици . Оформена е съобразно изискванията . Отделните раздели са правилно
разпределени .
Библиографската справка съдържа 257 автора, от които 255 са на латиница и 2 на
кирилица, като над 50% от тях са от последните 10 години . Цитиранните автори са умело
използвани, както в литературният обзор при очертаване на научната кипотеза, така и при
обсъждането на получените резултати .
ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ , ИЗПОЛЗВАНА АПАРАТУРА

Целта е правилно и ясно формулирана, а поставените за решаване задачи напълно
съответствуват на тази цел .
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Оформени са 6 опитни групи, като общият брой на опитните животни (n=36), както
и този във всяка от тяк са достатъчно на брой : Първа група — инкалационна анестезия с
кanотан (Н); Втора rpyna- PIVA c халотан и дексмедетомидин (HD); Трета група инхалационна анестезия с изофлуран (ISO); Четвърта група — PIVA c изофлуран и
дексмедетомидин (ISOD) ; Пета група — Инхалационна анестезия със севофлуран (S);
Шеста група- PIVA със сефофлуран и дексмедетомидин (SD);
Оценката на влиянието на дексмедетомидина въвеждан чрез продължителна

венозна инфузия (CRI - constant rate infusion) като елемент на PIVA при халотанова,
изофлуранова и севофлуранова анестезия се прави на базата на редица клинични и
анестезиологични показатели , влиянието на тези средства върху сърдечно -дихателните
функции , алкално-киселинния статус, кръвните газове, хемогоагулацията, нивото на
оксидативен стрес .
Използвана е съвременна и надеждна апартура за осигуряване на качествен
мониторинг и точна регистрация на резултатите . Като достижение на дисертацията трябва
да се посочи осъщественият директен мониторинг при коне в нашата страна при
използването на пациентен монитор РМ 9000 Vet.
Нов момент присъства при отчитане промените в електролитите и на тази база
анализ на АКС , чрез т.нар. анийонна разлика. Използването на специалните касети и
анализатор за кръвни газове и електролити Vet Stat гарантират надеждност на получените
резултати .
АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНН РЕЗУЛТАТИ , ИЗВОДИ И ПРИНОСИ .

Получените резултати дават възможност за разнообразни посоки на
интерпретация . Авторът се е справил с тази задача по един много добър начин, като
възможност за това му дава добрата информираност по проблема.

Установено е, че добавянето на дексмедетомидин в доза 1.75 µg kg 1 houг под
формата на CRI към инхалационна анестезия при здрави коне намалява незначително
нуждите от инхалационен анестетик необкодим за осигуряване на хирургически план на
анестезия . Най-слабо проявен потенциращ ефект е установен при халотанова анестезия
(намаление на МАС от 8%) и в приблизително еднаква степен при изофлуранова
(намаление с 15, б °/о) и севофлуранова анестезия (намаление с 15 %). Оригинален принос.
В същото време халотановата, изофлурановата и севофлурановата анестезия с или
без дексмедетомидин , поддържат стабилен кардиоваскуларен статус , но е налице
дихателна депресия дължаща се на насrьпващата дикателна ацидоза и кипоксемията, подобре проявени при групите с добавен дексмедетомидин . При всички изпитани скеми
дихателна ацидоза и хипоксия водят до киперлактемия , с или без повишиени стойности

на d-dimer. Оригинален принос.

Показателите аннийонни разлики (AG u SID) ue носят съществена информация при
интерпретация на алкално-киселинния статус, като обяснението е, че кръвните
електролити не се променят значително в хода на анестезията, а ацидозата е от
респираторен тип. При всички групи стойностите на SID ca били значително по-високи от
тези на AG, като вероятното обяснение за това е натрупването на лактат, чийто стойности
са включват във формулата при изчисляването му. Оригинален принос.
Изпитаните схеми на чиста халотанова, сефофлуранова и изофлуранова анестезия
са причинили спад в прооксидантнта и антиокидантната активност, като най-добре този
ефект е бил проявен при самостоятелната севофлурановата анестезия . Включването на
дексмедетомидин в анестезиологичините протоколи не е водило до промени в нивото на
оксидативен стрес , в сравнение с чистите схеми, потвърждение за което са били
непроменените стойности на OSI спрямо началните нива. Оригинален принос.
Установено е, че промените в хемокоагулационната система са незначителни ,
причина за което е кратката продължителност на анестезията. Комбинацията халотан дексмедетомидин причинява активация на фибринолитичната система, което се

демонстрира с повишени плазменни нива на D—limer. При останалите групи такава
тенденция не е установена. Единствено при севофлуранова анестезия добавянето на
дексмедетомидин е причинило скъсяване на АРТТ, което е указание за развитие на ранна
стимулация на кръвосъсирващата система. Оригинален принос.
Възстановяването на конете е било най-бързо, спокойно и с по-добро качество при
групите S u SD в сравнение с останалите изпитани анестезиологични протоколи . Най дълго възстановяване е установено при групите Н u HD, но в същото време то е било с
добро качество . Потвърдителен принос.
Йзводите, оригиналните и потвърдителни приноси приемам . Считам , че
формулираните препоръки за практиката имат важно значение при прилагането на
инкалационната анестезия и PIVA при коне.
НАУЧНN ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИЯТА, ИМПАКТ - ФАКТОР, ЦИТИРАНИЯ

Във връзка с дисертацията са публикувани 3 статии , всички те в списания с импакт

— фактор : Advances in Animal and Veterinary Sciences (IF=0,600), Pakistan Vetarinary Journal
(IF= I,392), Internal Journal of Clinical Medicine (IF= 0,350).
Общият IF ua докторанта е 2, 342. До настоящият момент липсват данни за
цитирания .
ЛИЧНО УЧАСТИЕ

През годините на разработването на дисертационният труд д-р Слейман придоби
умения и способности които го карактеризират като изrраден научен работник, склонен да
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планира, извежда и анализира поставени за решаване научни задачи . Усвоени бяха всички
елементи на PIVA и инкалационната анестезията при конете — от премедикация , през
въвеждане в анестезия и интубация, до поддържане на анестезията. Усвоени бяха и всички
най -важни начини за съвременне мониторинг при конете, работа със съвременната научна
апаратура . Като голямо постижение бих желал да посоча и клиничната подготовка на д-р
Слейман върху проблемите на хирургическата патология при конете, което го прави
надежден представител на българската ветеринарномедицинска школа в неговата родна
страна в обозримо бъдеще.
УЧАСТИЕ В КОНГРЕСИ , НАГРАДИ

Д-р Макрам Слейман има участия в три международни конгреса на които
представя части от разработваната десертация . Два от конгресите са орrанизирани от Vet

Istanbul Group, съответно в Истанбул и Санкт-Петербург и един организиран от ФВМ при
ЛтУ (награда за най-добра научна разработка в секция „Незаразна патология ").
ЗАКЛЮЧЕНЙЕ

Поради добре изградената научна кипотеза, прецизното изпълнение на
експериментите , използваните съвременни методи за изследване , получените резултати,
тяхната интерпретация , направените изводи и препоръки, оценявам високо представения
дисертационен труд и считам, че той отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника
за приложението му на ТрУ. Това ми дава основание да дам своя положителен вот за
присъждане на образователната и научна степен „доктор" на докторанта д-р Макрам
Уасеф Слейман , гражданин на Ливан , по професионално направление „ветеринарна
медицина" и научна специалност „ветеринарна хирургия"•

01. 06. 2016 год.
гр. Стара Загора

Изготвил становището :.

... .................

/проф . д-р Динко Динев, двмн /
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