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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНО ЖУРИ,   

ПРОФ. ГАЛИНА ЧАКАЛОВА 

ПО ЗАПОВЕД  № 3-331/16.12.2019  НА ИЗП. ДИРЕКТОР 

НА    УСБАЛО, СОФИЯ 

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 

От проф. Татяна Хаджиева, дм, дмн, с научни специалности Онкология, 
Медицинска радиология  

като  външен член на научно жури, назначен със заповед на Изпълнителен 
директор на УСБАЛО № 3-331/16.12.2019  

ОТНОСНО:  дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 
степен „Доктор” на   

Д-Р ВЕНЕЛИН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ на тема  

ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА  ИНТРАОПЕРАТИВНО СТАДИРАНЕ 

ПРИ   КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ  в областта  Висше образование: 7. 

„Здравеопазване и спорт”, Професионално направление: 7.1 „Медицина”, по 

научна специалност „Онкология”. 03.01.46. 

Становището е изградено в  съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и 

Правилника за Условията и реда за придобиване на научна степен и заемане на 

академични длъжности в СБАЛО-ЕАД, 

Дисертацията на д-р  Георгиев  е в обем 138 страници и е онагледена със 7 
фигури, 87 графики и 76 таблици. Трудът включва следните раздели: Въведение – 
4 страници.  Литературен обзор – 48 страници;  Цел и задачи – 1 страница;  
Материал и методи – 27 страници; Резултати – 26 страници. Обсъждане – 16 
страници. Изводи – 1 страница ; Библиография – 130 заглавия и само 5 на 
кирилица. Трябва да се отбележи, че по темата има само 2 публикации от 
български автори, едната е въз основа на дисертация по същата тема за 
прилагане на багрило за  белязване на СЛВ, а другата е дисертация по сходна 
тема, но само за рак на ректума.  

Оценка на темата и задачите : Темата на дисертациония труд е оригинална, 
целяща да докаже или отхвърли валидността на хипотезата за  важността на 
сентинелните лимфни възли /СЛВ/ при стадиране на колон и ректум карцином, 
различна от тази за карцинома на гърда и  малигнения меланом. Това е 



 

2 
 

проспективно проучване.  
Литературният обзор е критичен и води до извеждане на целта на  
дисертационния труд, а именно да се валидира  концепцията за възможностите на 
визуализиране на СЛВ при интраоперативно стадиране  на колоректалния 
карцином. Разглеждайки прецизно 2-те дисертации в България по сходна тема,   
д-р Георгиев установява, че няма разработки за откриване на СЛВ при колон 
карцинома с радионуклиди, нито е изследвана чувствителност, специфичност и 
точност, позитивна и негативна предиктивни стойности на този радионуклиден 
метод. Дисертацията на д-р Димитров  за белязване на СЛВ е  само за ректален 
карцином и е насочено повече в посока за разкриване на лимфния дренаж на 
ректума, без да се проучват най-важните показатели за нуклеарно- медицинските 
методи: чувствителност, специфичност и точност, позитивна и негативна 
предиктивни стойности. Другата дисертация е само върху метод, белязващ СЛВ с 
багрило. Всъщност у нас няма проучвания, сравняващи двата метода.  
Клиничният материал върху 64 болни е достатъчен за статистически достоверни 
резултати: 31 болен за маркиране на СЛВ с радионуклиди и 33 болни с багрило.  
Оценка на методологията : въвежда се   модифицирана прецизна 
интраоперативна техника, както при отворена така и при лапароскопска операция.  
Детайлно са описани и онагледени със снимки двата метода - маркиране на СЛВ с 
багрила и с радионуклиди. Сравнителните резултати показват следното: 
специфичността и на двата  метода е много висока 100%, а  точността над 90%. 
По- ниска е чувствителността на метода, при  маркиране на СЛВ с багрило - 75%. 
Статистичните методи са приложени прецизно.  
Обобщение : В ерата на преминаване към по-щадяща онкологична стратегия при 
малигноми в ранен стадий е особено важен изводът, че методът е ефективен и 
рационален при болни в  стадий Т1-2, за да се предприеме селективна 
регионална лимфаденектомия, а не стандартната широка лимфна дисекция и 
това би отхвърлило  индикациите  за адювантна химиотерапия при негативни 
СЛВ.  
Изводи: Резултатите на дисертационния труд дават основание на дисертанта  да 

направи 5  произтичащи от изложения материал изводи, които напълно 

обобщават резултатите по същество, но считам, че могат да се формулират по-

подходящо. 

   

1.   Концепцията за СЛВ е валидна при КРК като подобрява стадирането с 

фокусирано изследване както лапароскопскии при отворена операция на 

малък брой ЛВ със специализирани методи – с  прилагане на  nanocoll, 

белязан с радионуклид 99mTc или  с  оцветяване с  багрило  Patent Blue.  

 

2. Сравняването на метода за интраоперативно маркиране на СЛВ при КРК с 

наноколоид, белязан с Технеции 99 м в сравнение с този прилагащ  багрило  

Patent Blue, показва 100% специфичност,  по–висока точност 96,7 % към 

93.8% и по–висока чувствителност 83% към 75%.   Това го прави по-

ефективен  за въвеждане  в рутинната практика.  

3. Създаването  на  еднодневен протокол при  прилагане на метода с nanocoll 

белязан с радионуклид 99mTc води до минимизиране на дозата на 
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инжектирания радиофармацефтик и намаляване на лъчевото натоварване 

на пациента и персонала. 

 

Могат да се изтъкнат следите приноси:  

 

Концептуален принос:  Валидира се концепцията за необходимостта и ползата 

от изследване на СЛБ  за колон карцином и ректален карцином.  

 

Методологични приноси  : 

1.   Модифицирани, разработени и приложени  са два метода  за  маркиране на 

СЛВ при КРК  с nanocoll белязан с   99mTc и  с   Patent Blue V 

2.   Въвежда се  еднодневен оперативен протокол за  минимизиране   лъчевото 

натоварване на пациента и персонала при радионуклидния метод за 

белязване на СЛВ.  

Клинични приноси :  

1. За първи път у нас се доказва, че интраоперативната верификацията на СЛВ 

с nanocoll белязан с 99mTc при лапароскопска и отворена операция има 

висока специфичност и  точност и се въвежда в България за   промяна на 

оперативната стратегия при ранния КРК.  При доказване на  негативни СЛВ 

това води до избягване на  широката лимфна дисекция и последващата 

адювантна химиотерапия, свързано с  по-добро  КЖ на пациента. Това 

превръща дисертанта д-р Георгиев във водещ експерт по тази техника у 

нас.   

Забележки:  

1. Има повторение на предложения от дисертанта 3–ти принос, който се той 

преценява като методологичен и клиничен.  Считам, че основният  принос : 

въвеждане еднодневен оперативен протокол за белязване на СЛВ с 

радионуклид - намаляване на лъчевото натоварване на пациента и персонала е 

методологичен.  

2. Обнародването на резултатите на дисертанта е направено в 6 статии на 

кирилица, отпечатани в списание Онкология и 5 съобщения на национални 

форуми и такива с международно участие, като едното съобщение е в пълен 

текст. Желателно е  подобен труд да намери място и в чуждестранните 

издания, за да популяризира възможностите на българската колоректална 

хирургия.  
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3. Открити са правописни грешки в автореферата.  

Заключение: Направените уточнения по същество не променят приноса на 

дисертационния труд на д-р Георгиев. Като се има предвид неговият опит като 

хирург от 2006 г, както и прецизната техника, която разработва и въвежда,  Д-р 

Георгиев се оформя като опитен и сравнително рядък експерт в стадирането на 

КРК  чрез белязване на СЛВ. Това ще доведе до по-широко използване  на този 

метод в УСБАЛО и прилагене му в други хирургии при съвременните 

лапароскопски операции, свързани с по-ограничена абдоминална дисекция на 

лимфни възли при ранен  КРК, както  и редуциране на индикациите за адювантно 

лечение.  

Убедено препоръчвам на  специализираното жури да се присъедини към моя 

положителен вот  за дисертационния труд на д-р Венелин Георгиев 

09.02.2020 

Проф. Татяна Хаджиева   


