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РЕЦЕНЗИЯ 

 

От проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, дм 

Ръководител Катедра по нервни болести на МУ-Варна  

Член на Научно жури по процедура разкрита за нуждите на  

Катедра по Неврохирургия и УНГ болести на МФ при МУ-Варна  
 

ОТНОСНО: дисертационен труд за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор” на д-р Деян Димитров Ханджиев 

 

С Решение на Председателя на Научното жури и съгласно Заповед на 

Ректора на МУ-Варна № Р-109-242/08.12.2014г съм определен да представя 

рецензия относно дисертационния труд на д-р Деян Димитров Ханджиев на 

тема „АНГИОГЕНЕЗА ПРИ ГЛИАЛНИ МОЗЪЧНИ ТУМОРИ“ за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна 

специалност Неврохирургия. 

Настоящата рецензия е разработена и представена съобразно 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в МУ-Варна. 

 

Кратки биографични данни на докторанта. 

 

Д-р Деян Димитров Ханджиев е роден на 24.07.1973 г. в гр. Добрич. 

Завършва висше медицинско образование в МУ Варна през 1999 г., от 2008 г. 

има придобита специалност по Неврохирургия, а от 2013г. - магистърска 

диплома по „Здравен Мениджмънт“. Работил е последователно в ХЕИ, 

Център за Спешна Медицинска Помощ, Неврохирургично отделение - 

МБАЛ-Добрич, Клиника по Неврохирургия при УМБАЛ „Св. Анна“-Варна, а 

от 2012 г. до момента в Клиника по Неврохирургия при УМБАЛ “Св. 

Марина“-Варна. През 2013 г. е зачислен като докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедрата по Неврохирургия и УНГ болести на МФ при МУ-

Варна и отчислен през 2014 г. с право на защита. 
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Д-р Деян Димитров Ханджиев членува в Българското Дружество по 

Неврохирургия и Европейската Асоциация на Неврохирургичните  

Дружества (EANS). Той притежава необходимата компютърна грамотност, 

ползва най-съвременните компютърни програми и владее писмено и 

говоримо английски и руски езици.  

Д-р Ханджиев е осъществил специализации в Румъния, Турция, Австрия 

и Южна Корея, с издадени редица сертификати и дипломи: 2010 г. - Курс/ 

Сертификат:Техники за Високообротен дрил и електрическа и пневматична 

инструментация на Мedtronic USA; 2011 г. - 5-ти Българо-немски симпозиум 

по модерна Неврохирургия - Мозъчен вазоспазъм при аневризмална 

субарахноидна хеморагия; 2012  г. - IX Азиатски конгрес на неврологичните 

хирурзи - Истанбул, Турция; 2012г. - Курс/ Сертификат- Краниална 

невроендоскопия - Истанбул, Турция; 2012 г. - Курс/ Сертификат - 

Перкутанна нуклеолиза и вертебропластика - Striker USA - Букурещ, 

Румъния; 2013 г. - „Хирургично и ендоваскуларно лечение на мозъчни 

аневризми и артерио - венозни малформации’’- Пирогов, София; 2013 г. - 

Световен Конгрес по Неврохирургия- Сеул, Южна Корея (лектор); 2013г. - 

Първи Конгрес на SEENS- Белград, Сърбия (лектор); 2013 г. - Ментор в 

Проект "Студентски практики" към МОН; 2014 г. - BSYSB 2014 МУ- Варна 

(постер- първа награда); 2014 г. - Трети конгрес на Дунавско-Карпатския 

регион (лектор); 2014 г. - Курс - Dandy Society Bulgaria; 2014  г. - и Курс - 

Перкутанни техники при гръбначна хирургия - Alphatec Spine- Анатомия, 

Университет- Виена , Австрия. 

Д-р Ханджиев има над 35 научни труда, от които 20 презентации на 

национални и международни форуми и 15 публикации в списания и 

сборници. 

Представеният за рецензия дисертационен труд е разработен на 136 

стандартни страници основен текст, структурирани във въведение, 

литературен обзор (37 стр.), постановка на изследването (цел и задачи - 2 

стр., контингент, методи - 4 стр.) резултати и обсъждане (60 стр.), изводи (1 

стр.), приноси (1 стр.) и библиография, съдържаща 214 представителни за 
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съдържанието и обхвата на изследването литературни източника, от които 1 

на кирилица и 213 на латиница. 

  

1. Оценка на актуалността на темата: 

 

Настоящият дисертационен труд, посветен на ангиогенезата при глиални 

мозъчни тумори, обхваща един актуален и недостатъчно изследван в нашата 

страна и в световен мащаб проблем. Проблематиката и съдържанието на 

труда са дисертабилни и представляват интерес, не само за лекари 

неврохирурзи, но и за по-широк кръг от специалисти в областта на 

неврологията, невроонкологията, невробиологията, невроанатомията и др.  

Ангиогенеза - разрастване на нови кръвоносни съдове, е т. нар. „общ 

знаменател“, споделян от множество заболявания, засягащи над един 

милиард хора по света. Това са всички злокачествени заболявания, сърдечно-

съдови заболявания, слепота, артрити, усложнения от СПИН, диабет, болест 

на Алцхаймер и повече от 70 други здравословни проблеми, засягащи деца и 

възрастни в развитите и развиващите се страни. Въпреки изминалите над 40 

години от откриването на първият растежен фактор, все още липсва доказан, 

специфичен и надежден туморен маркер, чрез който да се диагностицират 

мозъчните глиоми, да се мониторира ефекта от приложеното лечение, както и 

да се определи очакваната продължителност на живота 

Информацията относно същността, механизма и видовете ангиогенеза, 

ангиогенното превключване, видовете туморна ангиогенеза, както и 

взаимоотношението с глиалните мозъчни тумори е представена компетентно. 

Детайлно е разяснена същността на растежните фактори и значението им в 

туморната еволюция, според известните досега факти в науката. Много добре 

са представени и формулирани нерешените проблеми и предизвикателства. 

 

2. Оценка на резултатите: 

 

Извършено е мащабно проучване, включващо общо 109 пациента 

оперирани в Клиниките по Неврохирургия при МБАЛ “Св. Анна“ - Варна и  
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УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна за периода 2006-2013 г., при които са 

изследвани плазмените и ликворни нива на растежните фактори VEGF и 

bFGF, чрез ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). За целите на 

проучването са използвани редица рутинни изследвания, включващи 

анамнеза и клиничен преглед с акцент върху неврологичната симптоматика, 

кръвни проби за хематологичен и биохимичен рутинен анализ, рутинен 

лабораторен анализ, образна диагностика - КТ, ЯМР, имунохистохимичен 

анализ на ликвор, хистологичен анализ на тумори.  

Създадени са медицинско досие на всеки пациент и карта за катамнезно 

проучване.  

Използваният специфичен метод е ELISA (ензимно-свързан-

имуносорбентен серологичен анализ) за изследване концентрацията на 

свободните форми на VEGF и bFGF в плазмени и ликворни проби, като са 

използвани тестови комплекти само за изследователски цели. 

Проведеният статистически анализ е задълбочен и подробен и включва: 

дискриптивен анализ, за определяне на статистически величини средна 

стойност, стандартна грешка на средната, минимални и максимални 

стойности, персентили, медиана; Kruskal-Wallis Test за статистическа оценка 

на средните стойности между отделните групи; Kolmogorov-Smirnov Test за 

проверка на нулевата хипотеза и определяне на типа на разпределение на 

стойностите с оглед подбор на параметричен или непараметричен 

корелационен метод за анализ; Student t-test за сравняване на средните 

стойности между две групи от случаи; статистическо изследване на 

зависимости чрез корелационен анализ за определяне коефициент на 

Spearman (непараметричен метод) и/или чрез коефициент на Pearson 

(параметричен метод); Kaplan–Meier Test за преживяемост; Cox регресионен 

модел за мултипараметричен анализ с цел подбор на фактор с независимо 

прогностично значение. При всички проведени анализи се приема допустимо 

ниво на значимост р<0.05 при доверителен интервал 95%. 

Резултатите са представени изчерпателно в рамките на 54 страници, 

илюстрирани с графики и фигури с подробно описание на изследваните 
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параметри. Те са групирани в 11 раздела, отразяващи клинико-

морфологичните характеристики между изследваните групи и са напълно 

достатъчни за изпълнението на поставените задачи.  

Подробното обсъждане в края на всеки раздел обобщава получените 

резултати, като ги сравнява с данните от световната литература. 

Систематизираните от дисертанта обобщения са достатъчно конкретни и 

убедителни, като отговорят напълно на поставените задачи. 

  

3. Оценка на приносите: 

 

Посочените в дисертационния труд 11 приноса имат научно-теоретично 

и практическо значение. Седем от тях са с оригинален характер и разкриват 

нови данни и перспективи в една бурно развиваща се област на медицината, 

не само за страната, но и в по-широк мащаб.  

За първи път, според достъпната литература се изследват растежните 

фактори VEGF и bFGF при пациенти с мозъчни тумори в толкова голяма 

серия пациенти; се установява  независимото прогностично значение и 

влиянието на ликворните нива на VEGF върху продължителността на 

живота; се създава регресионен нелинеен математически модел на 

зависимостта между стойностите на VEGF и продължителността на живота 

при пациенти с мултиформен глиобластом; се изследват растежните фактори 

VEGF и bFGF при пациенти с мозъчни тумори; се осъществява комплексен 

ангиогенен анализ, включващ плазмена и ликворна оценка на VEGF и bFGF 

концентрации при три групи мозъчни тумори и група от здрави пациенти; се 

съпоставят концентрациите на VEGF и bFGF при доброкачествени и 

злокачествени първични мозъчни неоплазми; се оценява корелацията между 

експресията на VEGF и bFGF в ликвор и плазма и продължителността на 

живота; се определя високата прогностична стойност на ликворната 

експресия на VEGF, като евентуален маркер за оценка на очакваната 

продължителност на живота; се изработва анкетна карта за катамнезно 

проучване.   
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Подробното описание на методологичната постановка, задълбоченият 

анализ на резултатите и посочените научно-приложни и научно-теоретични 

приноси намират отражение в свързаната с дисертационния труд творческа 

активност на дисертанта, която включва 4 научни публикации, като водещ автор 

(2 на английски език). Във връзка с дисертационния труд авторът е изнесъл и 7 

доклада, от които 6 са изнесени на международни научни прояви, включително и 

на последният Световен конгрес по Неврохирургия в Сеул, Корея. 

Публикуваните в пълен текст научни съобщения и резюмета във връзка с 

дисертационния труд, както и участието на д-р .Деян Ханджиев в  изключително 

сериозен научен проект, финансиран от, МОН и МУ - Варна отговарят напълно 

на количествените критерии, посочени в ЗРАСРБ и вътрешен правилник на МУ-

Варна. за публикационна активност на докторанта. Те отразяват задълбочения 

интерес на докторанта, не само към теоретичните аспекти на разглеждания 

медицински и социален  проблем, но и към приложението им в 

неврохирургичната клинична практика. 

 

4. Критични бележки и препоръки към дисертационния труд: 

Нямам такива. 

 

5. Заключение: 

 

Предоставеният за рецензиране дисертационен труд представлява 

определен теоретичен и практически принос в българската неврохирургична 

литература. Преценявайки актуалността на темата, значимостта на 

направените обобщения и достойнствата на посочените приноси предлагам 

на уважаваното Научно жури да присъди образователната и научна степен 

„доктор” на Д-р Деян Димитров Ханджиев, докторант към Катедрата по 

Неврохирургия и УНГ болести на МФ при  Медицински университет - Варна. 

 

04.02.2015 г.                                                          Рецензент:  

гр. Варна               /проф. д-р Ара Капрелян, дм/ 


