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РЕЦЕНЗИЯ 

от 

Проф. Красимир Георгиев Нейков 

Началник Урологична клиника, Университетска Специализирана Болница за 

Активно Лечение по Онкология -ЕАД, София 

 

Със заповед на Изпълнителния Директор на УСБАЛО 3-331/16.12.2019 год. съм 

определен да изготвя рецензия на дисертационния труд на д-р Венелин Борисов 

Георгиев, ординатор към Клиника по Обща и коремна хирургия при УСБАЛО-София, 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на тема: 

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТРАОПЕРАТИВНО 

СТАДИРАНЕ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ” в област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина и 

научна специалност „ХИРУРГИЯ”. Рецензията ми е съобразена с изискванията за 

оформяне на рецензии за придобиване на образователната и научна степен  

„ДОКТОР”.  

Форма на докторантурата: самостоятелна подготовка към Клиника по Обща и 

Коремна Хирургия при УСБАЛО-ЕАД, София 

 

Научни ръководители:  

1. Проф. ПАНАЙОТ ФОТЕВ КУРТЕВ, д.м,  

2. ПРОФ. ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПИПЕРКОВА, дмн 

 

 

I. КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ И ПРОФЕСИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

 

Д-р Венелин Борисов Георгиев е роден 1979г. в София. Завършва Националната 

Природо-Математическа Гимназия профил „биология” 1998г. Медицина завършва 

2004г. в Медицински Университет – София.  Започва работа като редовен докторант в 

Клиника по Коремна Хирургия на УСБАЛО 2005г. През 2008г. след конкурс е назначен 

за научен сътрудник III-та степен. Специалност по „Хирургия” получава през 2010г. 

Член е на БЛС, Българското Хирургично Дружество и ESMO. Има завършен курс по 

„Лапароскопска хирургия” към академия „Ескулап”. 
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II. АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Темата на дисертационният труд е посветена на актуален хирургичен проблем – 

стадирането на колоректалния кацином, определянето на сентинелни лимфни възли и 

методи за диагностицирането им. Литературният обзор е обширен, с достатъчно 

цитирани автори по темата, аналитичен и насочен към изясняване на основната цел на 

дисертацията.  

 

III. СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд е структуриран според изискванията. Написан на 138 

стандартни машинописни страници, като е онагледен с 27 таблици и 30 фигури. 

Структурно е изграден по следния начин: 

Въведение – 2 стр. 

Литературен обзор – 42 стр. 

Цел и задачи – 1 стр. 

Материал и методи -27 стр. 

Резултати – 26 стр. 

Обсъждане – 16 стр. 

Изводи – 1 стр. 

Предложения за приноси – 1 стр. 

Публикации – 2 стр. 

Книгопис – 14 стр. 

Литературният обзор включва 120 заглавия, от които 3 на кирилица. 

  

IV. ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертантът има 6 публикации в научни списания и 5 участия в научни форуми 

във връзка с дисертационния труд. 

Целта на настоящият дисертационен труд е ясно и точно формулирана : „Да се 

подобри интраоперативното стадиране на пациенти с колоректален карцином чрез 

проучване и въвеждане на метод с висока ефикасност“.   

За постигане на тази цел дисертантът си поставя следните задачи: 

1. Да се проучи метод на интраоперативно радионуклидно маркиране на 

сентинелни лимфни възли при пациенти с колоректален карцином при отворени и 
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лапароскопски интервенции и да се установят показателите за оценка ефективността на 

метода. 

2. Да се проучи метода за интраоперативно маркиране на сентинелни 

лимфни възли с багрила,  прилаган при други онкологични заболявания, при пациенти 

с колоректален карцином и да се оцени с методите за ефективност. 

3. Да се проучат и сравнят показателите за техническа и диагностична 

стадираща ефективност на двата метода – маркиране на сентинелни лимфни възли с 

багрила и с радионуклиди, при отворени и лапароскопски операции за колоректален 

карцином. 

4. Да се посочи и въведе по-високо ефективния метод за стадиране на СЛВ 

при болни с колоректален карцином след сравняване на методите с радионуклидно и 

багрилно маркиране. 

V.  ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

Методично и последователно са представени съвременните проблеми пред стадирането 

на колоректалния карцином свързани с методите за откриване на налични лимфни 

метастази.  Лимфните метастази са ключов фактор за прогноза и адювантно лечение 

при колоректален карцином. Пациентите с негативни лимфни възли имат петгодишна 

преживяемост в рамките на 70-80%, докато тези с позитивни – в рамките на 30-60% от 

пациентите. Отстраняването на достатъчен брой лимфни възли е необходимо за точно 

стадиране на заболяването. Хистопатологичното изследване на ексцизирания 

хирургичен материал в цялост, послойното сециране и имунохистохимичното 

изследване подобряват точността на стадирането. Ето защо колаборацията между 

хирурга и патолога е много важна. Разширената лимфаденектомия, 

екстрамезентеричната лимфна дисекция, високото артериално лигиране и пълната 

мезоколична ексцизия са в основата на добрите следоперативни онкологични 

резултати.  

Разгледана е концепцията за интраоперативното определяне и намиране на 

сентинелните лимфни възли и ползите от прилагането ѝ. Представени са основните 

методи за маркирането им – с багрила и с радионуклиди, в различните им варианти. 

Посочени са техните предимства и недостатъци, както и бъдещите перспективи за 

развитие на маркирането на сентинелни лимфни възли при колоректален карцином.  

Дисертантът установява, че по отношение на маркирането само с радиофармацевтик е 
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описана единствено техника за предоперативно маркиране с ендоскопия. При 

проучване на общодостъпните бази данни не се откриват публикации с 

интраоперативно инжектиране на радиофармацевтик при лапароскопски интервенции. 

 

VI. КЛИНИЧЕН МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Дисертационният труд е разработен на базата на 11-годишно проспективно проучване 

за периода 2006 – 2017 г. , като са проучени 65 пациенти с колоректален  карцином, 

хоспитализирани и оперирани в Клиника по Обща и коремна хирургия на 

Университетска Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология ЕАД 

София, разделени в две групи. В проучването са включени пациенти с диагностициран 

колоректален  карцином, доказан ендоскопски с фиброколоноскопия, както и взета 

биопсия с хистологично изследване, при които са извършени съответните образно-

диагностични изследвания за установяване на далечни метастази или инфилтрация на 

съседни органи с локална авансиралост на тумора. Преобладават болните в I и II стадий 

- без метастази в лимфните възли. При пациентите са извършени както отворени, така и 

лапароскопски интервенции.  

Приложени са стандартни и нестандартни методи. Всички пациенти преди 

оперативното лечение са били подложени на стандартните изследвания за стадиране и 

подготовка за оперативна интервенция. Към нестандартните методи се включват 

приложените в настоящето проучване: 

1. Интраоперативна детекция на СЛВ маркирани с радионуклиди и детекция 

с хирургична гама-сонда при пациенти с карцином на колона и ректума, приложен при 

32 пациента: 

•  при отворени операции 

•  при лапароскопски операции 

При маркирането на СЛВ с радионуклиди е разработена собствена модификация 

на метода с еднодневен протокол.  

2. Маркиране на СЛВ при пациенти с колоректален карцином с багрило 

Patent Blue V, приложен при 35 пациента: 

• Ex vivo 

• In vivo 
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VII. ИЗПОЛЗВАНИ СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ 

Статистическата обработка е извършена с програмните продукти MS Excel 2016 и 

SPSS v.15. За определяне на диагностичната стойност (чувствителност, 

специфичност, точност, положителна прогнозна стойност, негативна прогнозна 

стойност) на откриването на СЛВ и оценка на ефективността на стадиране при 

КРК интраоперативно, след патоморфологично изследване са използвани 

статистическите методи за определяне на истински позитивни/истински 

негативни и фалшиво позитивни/фалшиво негативни случаи. За доказване на 

статистическа значимост са използвани коефициент φ, коефициент на 

контингенция, индекс на Youden и Relative Improvement Over Chance (RIOC). 

Приложени са и точен тест на Fisher (Fisher exact test) и t-test за статистическа 

достоверност. 

 

VIII. РЕЗУЛТАТИ И ОСНОВНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

За всяка от двете групи пациенти са изчислени показателите за ефективност, като 

са сравнени и техническите аспекти на двата метода, за да се определи по-

прецизния и ефективен метод. Дисертантът установява, че няма статистически 

значима разлика между броя СЛВ, които се установят при маркиране с багрило и 

с радионуклид.  

В анализа на резултатите се установява, че методът с радионуклиди се 

характеризира с по-високи показатели за ефективност в сравнение с метода с багрило: 

  Чувствителност (сензитивност) – 83,33% спрямо 75,00% 

  Точност – 96,77% спрямо 93,80% 

  Отрицателна прогнозна стойност – 96,15% спрямо 92,31% 

В настоящето проучване за първи път се установява, че 99mTc-nanocoll може да 

се прилага самостоятелно интраоперативно, като 30 минути след инжектирането СЛВ 

могат да бъдат идентифицирани с успеваемост от  96,87%. Установява се, че най-много 

идентифицирани СЛВ – 71,26%  са от I-во ниво.  

Приносите на дисертанта са разделени на три групи: 

1. Теоретични приноси 
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- Задълбочено изучаване на лимфния дренаж при колоректален карцином с 

посочване на нов подход за  стадиране и изграждане на стратегия за 

лечение 

- Според автора концепцията за СЛВ е актуална и при КРК, освен тази при 

карцинома на млечната жлеза и меланома 

2. Методологични приноси 

- Сравнява технологичната и диагностична стойност на два метода за 

маркиране и откриване на СЛВ 

- Въвежда по-точен метод за маркиране на СЛВ с радиофармацевтици 

- Методологично се минимизира радиоактивния фон и лъчевото натоварване 

на пациента и персонала с изграждане на еднодневен оперативен протокол 

3. Клинико-практически приноси 

- Въвежда еднодневен протокол за по-прецизно стадиране на лимфните 

възли и намалява престоя на болните 

- Въвежда метод за диагностика на лимфни възли, който е приложим за 

отворени и ендоскопски оперативни методи 

- Въвежда метода с радионуклидно маркиране като избягва артефактите 

свързани с цветно зацапване на оперативното поле 

Въз основа на приложената методика и получените резултати дисертантът 

препоръчва въвеждането в рутинната практика на метода за интраоперативно 

маркиране с радионуклиди и детекция с хирургична гама-сонда на сентинелните 

лимфни възли при колоректален карцином с цел подобряване на интраоперативното 

стадиране и диагностика, и последващо прецизиране на адювантното лечение, както 

при отворени, така и при лапароскопски интервенции. Според автора така може да се 

избегне ненужно адювантно лечение с възможности за спестяване на финансови 

средства и намаляване на усложненията от приложеното лечение. 

 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа приложни резултати, които са от полза за 

клиничната практика. В основата на дисертационния му труд са разработените методи 

за диагностика на сентинелните лимфни възли.  Представените материали и резултати 
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в дисертационния труд съответстват и покриват специфичните изисквания за 

приложение на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ). Разработеният дисертационен труд показва, че докторантът притежава 

задълбочени теоретични и професионални умения за диагностика, лечение и 

проследяване на пациенти с колоректален карцином, особено в частта на установяване 

на налични лимфни метастази. Представеният дисертационен труд показва 

задълбочени познания, а дисертантът има качества и умения за самостоятелно 

провеждане на научно изследване.  

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за 

представеният дисертационен труд и препоръчвам на почитаемото научно жури да 

присъди образователната и научна степен ‘ДОКТОР’ на Д-р Венелин Борисов 

Георгиев. 

  

София, 

29.01.2020 год.   Рецензент:  

   Проф. Красимир Нейков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbaloncology.bg/assets/files/Nauka-SDO/taushanova/gegova%20-stanoveshte.pdf#page=1
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