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   Представеният комплект материали на хартиен и електронен носител е в съответствие 

със Закона за развитието на академичния състав в Република България, глава  втора, 

Придобиване на образователната и научна степен "Доктор" , чл.5 (1) от 2010 г. и включва 

всички необходими документи, оформени съобразно изискванията.  

     Дисертантът работи в Клиника по Обща и Коремна Хирургия на Университетска 

Специализираната Болница за Активно Лечение по Онкология- София. 

      Колоректалният карцином/КРК/ е социално значимо заболяване, с втори по честота 

леталитет и прояви при мъжете и трети при жените. Комплексното му лечение е 

доказана, научно-практически обусловена реалност, в която хирургията е приоритетна. 

Ефективността му се определя от преживяемост без рецидив и от избягването на 

дефинитивното стомиране. Натрупаният 50 годишен опит и критичният, статистически и 

клинически значим анализ, в последните 10 години, показва както преминаването на 

индивидуалните и екипни изследвания в мултицентрични и национални, така и на 

трансформирането на ретроспективните в проспективни рандомизирани проучвания. С 

възприемане на унифицирани, обективни критерии за оценка на резултатите се създадоха 

условия за изграждането на консенсусни становища /consensus statements/, 

интернационална база данни /Cochrane data basis/ и доказателствено обусловени 

хирургически насоки/ Evidence based surgery guidelines/ по проблема. От обобщените им 

данни най-добри резултати показват специализираните и профилираните хирургични 

центрове с най-голям брой извършени резекции и анастомози, както от индивидуалния 

хирург, така и няколко хирургични екипа.     

   .Метастазите в РЛВ/регионалните лимфни възли/ са един от най-важните прогностични 

фактори при карцинома на колона и ректума. Пациентите с метастатично засегнати 

лимфни възли имат по-малка преживяемост и имат нужда от адювантна химиотерапия  

Биопсията на СЛВ/сентинелните лимфни възли/ позволява по-точно определяне на 

нодалния статус на пациента, откриване на микрометастази,  аберантен лимфен дренаж,  

ектопични лимфни възли, водещи до по-прецизно стадиране, респективно -  увеличаване 

обема на резекцията и постигане на радикалност. Проблемът за интроперативното 

стадиране, прецизиране на нодалния статус, сентинелната биопсия и методите за 

осъществяването и в съвременната коремна онкохирургия е актуален в медицински, 

социален и икономически аспект, поради което проучванията на д-р Венелин Георгиев 

заслужават положителна оценка. По този проблем у нас досега са публикувани единични 
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проучвания. Затова считам че дисертационния труд на Д-р Георгиев има научно-

обобщаващ характер и изследователско-клинична насоченост. 

    Дисертационният труд е структуриран правилно и е представен на 138 страници, 

съдържайки 17 фигури, 27 таблици и 17 снимки, което е достатъчно по обем. 

Литературната справка включва 130 референции, от които 6 са на кирилица и 124 - на 

латиница. Всички заглавия на кирилица са от български автори. Малка част от 

библиографията съдържа заглавия от последните 6 години – 9/6,92%/, докато 70/53.84%/ 

са от миналия век,  50/ 38.46%/ са от от периода 2000 - 2014, и 1 от 19 – ти век. 

Референция № 37 няма заглавие, а № 126 – година.  

   Стилът е професионален, езикът – богат и точен. 

     Разпределението по глави е както следва: 

Увод – 2 стр. 

Литературен обзор – 41 стр. 

Цел и задачи – 1 стр. 

Материал и Методи – 26 стр. 

Резултати - Собствени проучвания – 26 стр. 

Обсъждане – 15 стр. 

Изводи – 1 стр. 

Научни приноси – 2 стр. 

Научни публикации във връзка с дисертационния труд – 2 стр. 

Библиография – 14 стр. 

    Литературният обзор е задълбочен, многостранен и написан със стремеж за 

всеобхватност. Той е съставен от 15 подглави, последователно визиращи качествените 

характеристики на нодалния статус, влияещи върху стадирането, хистологичните, 

имунохистологичните методи на изследване и полимеразната верижна реакция. 

Отделните раздели от литературния обзор са представени стегнато и пълно. Ясно и 

критично е описана концепцията за СЛВ, ввключваща основните понятия, терминология, 

дефиниции и показатели. Особено добро впечатление прави задълбочения, подробен, 

точен и съвременен анализ на въпроса за методите на идентифициране и маркиране на 

сентинелните лимфни възли, разгледани в 4 подглави, на 14 страници. Детайлно и в 

съвременна светлина са представении интраоперативните техники за откриване и 

маркиране на сентинелните възли при карцином на колона – лимфното картиране, Ex-

vivo оцветяването, радионуклеотидното маркиране, които са същността на дисертацията. 
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Изчерпателността на този раздел, подсказва опита и доброто познаване на типовете 

методики от дисертанта, поради което считам за уместно пространното и представяне. 

Систематичността и прецизността на изложението в тази част ни убеждават, че Д-р 

Георгиев владее и прилага най-оптималните съвременни концепции за верифициране на 

нодалния статус при колоректалния карцином. Набелязани са конкретни насоки за 

бъдещи проучвания близки до темата. Като цяло литературния обзор е балансиран, 

информативен и богато подкрепен със значими публикации по темата, критично 

подбрани от дисертанта. 

   Актуалността на проблема е разгледана и обоснована ясно.  

   Целта на дисертацията е определена точно и съответства на заглавието и 

възможностите на проучването. 

   Авторът си поставя 4 изпълними задачи, които са достатъчно ясни и точно 

формулирани. 

   В глава „Материал и Методи“ авторът представя клиничен контингент от 65 болни с 

колоректален рак, всички оперирани в Клиниката по Обща и Коремна Хирургия на 

Университетска Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология ЕАД 

София, през периода 2006 – 2017 година. Пациентите са разделени в две основни групи – 

първа група от 32 болни, с маркиране на СЛВ чрез радионуклиди и интраоперативна 

детекция посредством гама-детектор и втора от 33 - маркирани с багрила.  

   Материалът е онагледен с таблици, диаграми и снимки.    На 26 страници дисертантът 

систематично представя включващите и изключващи критерии, стандартните 

изследвания за стадиране и подготовка за оперативна интервенция и основните за 

разработката му нестандартни методи  - интраоперативна детекция на СЛВ, маркирани с 

радионуклиди и детекция с хирургична гама-сонда, както  и  маркиране на СЛВ с 

багрило Patent Blue V. При описанието на отделните методики прави впечатление точния 

подбор, прецизността и високото качество на цветните фотоси, убедително 

потвърждавайки владеенето на тези техники от дисертанта.  

  Програмните продукти MS Excel 2016 и SPSS v.15, използвани за статистическите 

методи на изследване определят диагностичната стойност на СЛВ и ефективността на 

стадиране.  За доказване на статистическа значимост са използвани коефициент φ, 

коефициент на контингенция, индекс на Youden и Relative Improvement Over Chance 

(RIOC), тест на Fisher (Fisher exact test) и t-test за статистическа достоверност. 
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    В глава „Резултати“, на 26 страници дисертантът представя своите проучвания, като 

личи значителен по обем труд за набиране, регистриране, систематизиране и анализ на 

статистическите и клиничните данни, последователно представени и онагледени в двете 

основни таргетни групи. Излагат се епидемиологичните данни, и тези характеризиращи 

нодалния статус – общия брой на РЛВ и на СЛВ, групирането им според анатомо-

топографската им локализация на две групи,  съпоставянето на броя им с Т стадия. 

Анализирана е матрицата на грешките с оглед изчисляване на стандартните показатели за 

точност на метода. Съществаната част на разработката - проучването на показателите 

показва, че методът на интраоперативно маркиране на СЛВ с радионуклиди, сравнен с 

Patent Blue V, се характеризира с по-висока точност (96,77%, спрямо 93,80%), по-висока 

сензитивност(83,33%, спрямо 75,00%), по-висока отрицателна прогнозна 

стойност(96,15%, спрямо 92,31%), както при отворени, така и при лапароскопски 

интервенции и позволява бърза детекция до 30 минути. Статистическите коефициенти за 

значимост са сьщо по-високи.     

    Глава „Обсъждане“, състояща се от 15 страници започва със синтез за значимостта на 

регионална лимфаденектомия в комплексното лечение на колоректалния рак, визирайки 

съвременните насоки и препоръки по проблема. Обсъжда се валидността на концепцията 

за сентинелни лимфни възли при колоректален карцином, в светлината на въпроса при 

колко от пациентите изследването на СЛВ е достатъчно, за да се определи засягането от 

метастази на РЛВ. Тъй като при КРК не се цели ограничаване на лимфната дисекция и не 

се разчита на срочно хистологично изследване, няма фалшиво позитивни случаи и 

специфичността е 100%, поради което тя е неприложим показател за преценка 

ефективността на маркирането на СЛВ при КРК.  Дисертанта обосновава и изтъква  че  

при извършеният задълбочен анализ на най-съществените качествени и количествени 

показатели, се установяват по-високи показатели от средните в публикуваните в 

научната литература проучвания – чувствителност от 83,33% за радионукилиди и 75% за 

багрило, спрямо 69,6% по литературни данни. Сравнителният анализ на двата метода - с 

радионуклиди и багрила, при сходни интраоперативни показатели, изтъкват 

статистически значими предимства на първия. Задълбочено и критично анализираните 

резултати от д-р Георгиев ни убеждават, че маркирането на СЛВ при КРК позволява 

определяне на наличието или липсата на метастази в РЛВ с висока вероятност и би 

позволило по-добро стадиране, чрез фокусирано изследване на СЛВ. Следователно 
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концепцията за СЛВ е приложима при КРК като позволява по-добро стадиране, 

заключава дисертантът.   

   От клинична гледна точка това е първото по рода си проучване у нас върху 

модифициран метод за маркиране на СЛВ при КРК, с еднодневен протокол, посредством 

интраоперативно инжектиране на радиофармацевтика и детекция на СЛВ, което 

обогатяват съвременните ни познания по този проблем. 

    Дисертантът препоръчва въвеждането в рутинната практика на метода за 

интраоперативно маркиране с радионуклиди и детекция с хирургична гама-сонда на СЛВ 

при КРК с цел подобряване на интраоперативното стадиране и диагностика, и 

последващо прецизиране на адювантното лечение, както при отворени, така и при 

лапароскопски интервенции. 

    Изводите са синтезиран вид на труда на дисертанта и са принос в хирургичната 

практика.  Обективната окончателна оценка изтъква предимствата на по-малко 

изследвания, модифициран от Д-р Георгиев радионуклиден метод за интраоперативно 

дифиниране на нодалния статус при КРК, в конвенционалната и миниинвазивна 

хирургия, както в клиничен и образователен, така и в икономически и социален аспект. 

   Научните приноси на дисертационния труд са следните: 

1. Предлага се съвременен обзор на историческото развитие, настоящите видове и 

техники на интраоперативно изследване на лимфните възли при болни с КРК. 

2. За първи път у нас е проведено сравнително клинично проучване на модифициран 

метод за интраоперативно изследване на лимфните възли при лапароскопски и 

конвенционални онкологични резекции и анастомози на пациенти с КРК. 

3. Доказват се предимствата на радионуклидния пред багрилния метод при СЛВ. 

4. Въвежда се по-точен модифициран метод за маркиране на СЛВ с радиофармацевтици 

за интраоперативно стадиране на болни с коло-ректален карцином. 

5. Предлага се нов подход в стадирането и изграждането на оперативната и комплексната 

терапевтичната стратегия на КРК, базиран на оригинален еднодневен протокол за по-

прецизно интраоперативно стадиране на категория N, водещ до намален болничен 

престой,  по-висока преживяемост, подобрена прогноза и качество на живот на болните. 

    Във връзка с дисертационния труд са отпечатани 6 публикации, 1 на английски език, 

всички в български списания, 5 мултимедийни презентации, на научни форуми в 

страната, всички, свързани с дисертацията. 
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    Авторефератът е написан според изискванията и отразява основните резултати, 

постигнати в дисертацията. 

    Критични забележки и препоръки:  

1. Библиографията може да се допълни с повече референции от последните 5 години.  

2. Темата на дисертационния труд би имала публикационен интерес извън страната. 

2. Уместно е публикуване на монография, след евентуално проспективното проучване по 

темата с късните резултати. 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

    Д-р Венелин Борисов Георгиев завършва медицина в София през 2004 г. От 2008 г. той 

работи в Клиника по Обща и Коремна Хирургия на Университетска Специализираната 

Болница за Активно Лечение по Онкология- София. Придобива специалност „Хирургия 

през 2010 г. Има 6 научни публикации, свързани с проблема, в които е първи автор. Член 

е на Българското хирургическо дружество. 

    Представения дисертационен труд е задълбочено научно проучване по проблема за 

интраоперативно стадиране при колоректален карцином в съвременен аспект и обобщен 

вид. Богатият клиничен материал и Академичния подход на дисертанта при 

интерпретацията на клиничния материал показва, че той притежава теоретични знания, 

демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научно изследване. 

     Въз основа на тези констатации, убедено давам своята положителна оценка за 

рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, постигнати резултати и 

приноси и предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната и научна 

степен “Доктор” на д-р Венелин Борисов Георгиев по докторска програма Онкология. 

   

 

20.02.2020                                                                                       Рецензент: 

  

                                                                                               Проф. д-р Борис Е Сакакушев, ДМ 

 


