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С Т А Н О В И Щ Е 

 

за дисертационния труд на  Д-р Георги Николаев Тодоров, ординатор в Медицинския 

университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна, докторант на самостоятелна подготовка на 

тема:  

“ Интервенционални подходи  и диагностика при злокачествени заболявания 

на хепатобилиарната система”  

за придобиване на научна и образователна степен “доктор” в професионално направление 

„Образна диагностика ”- в областта висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска радиология и 

рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)” 

Научен ръководител:  Проф. Д-р Боян Добрев Балев д.м. 

Научни консултанти: Проф. Д-р Валентин Любомиров Игнатов д.м.  

и Проф. Д-р Никола Йорданов Колев д.м.н. 

 

Становище от  Проф. Д-р Милан Петков Тотев, д.м., Началник на Клиника по Образна 

Диагностика, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”ЕАД, София  

Съгласно заповед -109-375 от 11.11.2016г. на Ректора на Медицинския университет 

„Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна, 

 

 

 

Д-р Георги Николаев Тодоров е  родена през 1988г. Завършва средното си образование 

през 2007г в СОУ «Иван Вазов», Стара Загора. Висшето си образование, степен  вагистър,  

завършва през 2013 в Медицинския университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна, През 

2015 в същия университет  защищава и образователната степен магистър по специалността 

«Здравен мениджмънт». Освен проведените в България обучения, той е изкарал и курс по 

ендоректална ехография в гр. Малмьо, Швеция и специализация по интервенционална процедури 

върху хепатобилиарната система  в гр. Бърно, Чехия. От 2010 до 2013  е клиничен стажант и 

сътрудник към  Клиниката по образна диагностика на Университетска болницата «Св. Марина», 

Варна, като същевременно е и стажант и сътрудник към Първа клиника по хирургия  на същата 
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болница. От 2013 до сега е лекар ординатор  в Ангиографския сектор  към клиниката по Образна 

диагностика , Университетска болницата «Св. Марина», Варна. Владее английски език. 

Малигнените заболявания на черния дроб и жлъчната система в днешно време са все 

повече обект и на минимално инвазивни терапевтични процедури.След като в последно време 

ендоскопският и перкутанен дренаж при малигнения иктер се превънаха в стандартен метод на 

предоперативна декомпресия на жлъчните пътища или като окончателно решение при 

иноперабилните пациенти,  днес все повече навлизат в практиката аблационните техники 

(радиофреквентна, микровълнова, криоаблация, електропоретична аблация и др.) . Също така 

емболизацията на туморите в черния дроб и особено в днешно време химиоемболизацията им са 

стандартни процедури. Новост, която все още се разработва,  е и предоперативната тромбоза на 

вена порте за предизвикване на хипертрофия на черния дроб. 

1. Актуалност на дисертационната тема 

Затова темата на представения дисертационен труд е актуална и с научно-приложна 

стойност като е наблегнато на перкутанните дренажи, радиофреквентните аблации, 

трансартериалната химиоемболизация и на предоперативната портална емболизация.. 

2. Структура на дисертацията  

Дисертационният труд е изложен на 146 страници и е онагледен с 34 таблици и  50 фигури 

с добро качество.  Литературната справка включва 358 заглавия, от които 349 на латиница и само 

11 заглавия са на кирилица. Основните раздели на дисертацията са: Въведение – 2 страници, 

Литературен обзор – 45 страници, Цел и задачи - 1страница, Материал  - 3 страници,  Методи - 40 

страници, Резултати  и обсъждане – 20 страници, Изводи – 2 страници , Приноси – 2 страници, 

Библиография – 22 страници.  

Литературният обзор е  добре структуриран като доста подробно са представени методите 

за преодоляването на хепатобилиарната обструкция, трансартериалната хемоемболизация, 

перкутанната радиофреквентна аблация и порталната емболизация. При всички тях са разгледани 

историческото развитие и днешното състояние, анализирани са показания и противопоказания за 

тях, необходимят консуматив, техниката на провеждането им, предпроцедурната подготовка и 

очакваните усложнения. 

Целта «Да се изследва ефективността на някои интервенционални процедури, като се 

определи тяхното място в комплексния и терапевтичен подход при пациенти със злокачествени 

заболявания на хепато-билиарната система» е формулирана ясно, точно и конкретно. Авторът си 
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е поставил 6 свързани с целта  задачи, като те са прецизно формулирани и добре очертават 

основния път на дисертацията.  

Материалът, събран от дисертанта, е голям и  в него са включени 221 пациенти на 

клиниката по образна диагностика към УМБАЛ «Св Марина» ,за перода 2010-2015г. От тях при 

170 е проведен различен билиарен дренаж, при 37 радиофреквентна термоаблация, при 12 

трансартериална емболизация и при 2 предоперативна ембозицаия на порталната вена. 

В раздела Методи докторантът подробно описва  използваните методи в Клиниката при 

различните болни. Той ги разделя на клинични методи – анамнеза  и лабораторни изследвания, 

диагностични методи – СТ,  МР, Пет –СТ и др. После идват интервенционалните минимално 

инвазивни терапевични процедури като на 20 страници Д-р Тодоров подробно дава описание за 

всяка от тях – анализирайки показанията, необходимия инструментариум, тхниката на 

провеждане и очакваните резултати и усложнения при всяка от тях. 

Тук най много място е оставено на Перкутанните дренажи на жлъчните пътища, която 

група е от 170 болни, предимно с висока обструкция. Тук принос на автора е въвеждането на 

иглата  под остър ъгъл под УЗ насочване с Допплер УЗ. В групата с трансартериалните 

хемоемболизации 12 пациенти са третирани чрез емболизиране с липийодол и желатин, като за 

съжаление авторът няма опит с по съвременните методи на емболизиране с отделящи лекарство 

калибрирани емболизационни микросфери.  Групата от аблираните болни е внушителна -37 като 

авторът е третирал от 1 до 3 лезии при болен, повечето в една сесия (78%). Д-р Тодоров цитира  

много малко усложнения, предимно малки, при 0% периоперативна смъртност. 

Предоперативната емболизация на порталната вена е нова процедура която още трябва да се 

разработва и на базата на двата случая на докторанта не могат да се правят сериозни заключения, 

но е чудесно че някой в България започва да я въвежда в практиката. 

Формулирани са 9 извода които следват структурата на изложението и отговарят на 

поставените задачи. 

3. Приноси:  

Напълно съм съгласен с предложени(те от автора приноси, като това е първото в България 

комплексно анализиране на  резултатите от приложението на четирите  различни инвазивни 

процедури при болни с малигнени заболявания на хепатобилиарната система. Особено интересни 

са данните  за резултатите от първото в България предоперативно емболизиране на порталната 

вена в този контекст.  
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Авторефератът  на Д-р Георги Тодоров е изготвен на  79 страници, стандартен размер. 

Структурата му копира структурата на дисертационния труд - разбира се без литературния обзор. 

Съдържанието му е квинтесенция на представения дисертационен труд, като са предадени 

основните и най-важни моменти, които представят ясно и точно същността на проблема. Няма 

технически или литературни различия между автореферата и десертационния труд.  

Във връзка с дисертационния труд  Д-р Георги Николаев Тодоров представя 12 заглавия, 

като в 1  е първи автор, в 2 – втори, в 2 – трети и в 7 на по задно място. Две от публикациите са в 

научната периодика, а темата е била изнесена като доклади и съобщения на 10 конгреса и 

конференции с отпечатано резюме в България и чужбина. Проведеното дисертационно 

изследване е с активното участие на  Д-р Тодоров, а формулираните приноси и получените 

резултати са лично негова заслуга. 

4. Критични бележки и препоръки: 

Към представения дисертационен труд могат да се отправят и доста  критични бележки, но 

те ни най-малко не го омаловажават.  Смятам, че грешка на автора е включването на толкова 

много интервенционални методики в неговото проучване. За някои от тях, като перкутанните 

дренажи, вече са защитени дисертационни трудове, а и липсва обединяващо методиките  звено. 

Дренажите решават проблема с механичния иктер, докато аблациите и хемоемболизациите 

третират основното заболяване. Така се е получил труд като за „доктор на науките”,  което в 

случая е излишно и щеше да е напълно достатъчно да се наблегне на методиката с която 

докторантът има най-голям опит, защото всяка от четирите цитирани от автора процедури по 

отделно е напълно дисертабилна. Аз лично бих се насочил към аблациите защото, бидейки 

стандартна лечебна процедура, най слабо се работят в Българи. А цифрата 37 на докторанта 

звучи добре. Също така предоперативните емболизации на порталната вена са все още 

казуистични случаи и не им е мястото в този текст. На базата на това и на пръв поглед 

дисертационният труд звучи повече като една монография по интервенционални процедури. Не 

прави добро впечетление че използваните от автора фигури от образните изследвания не са 

анонимизирани и съдържат антропометричната информация. При анализа на перкутанните 

дренажи не се прави сравнение с едноскопските методики, които са част от интервенциите при 

механичния иктер. Излишно подробно е цитиран на стр. 50 използваният инструментариум, като 

в него, без връзка с другия текст, се говори и за видове биопсии? Цитираните контрастни 

вещества са с търговските си  наименования, а не както е прието с генеричните им обозначения. 
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Не са дадени ясно използваните статистически методики, а и от така представения материал 

трудно могат да се направят статистически значими заключения.  Библиографията не е подредена 

по азбучен ред, както е прието, и това затруднява ползването и. Също така доста е бедна 

кириличната и част,  въпреки че в Българската научна периодика са излизали повече статии по 

тези теми, а и обквоневно с кириличните автори се започва а не завършва книгописът. Списъкът 

със съкращенията  показва, че в България все още нямаме уеднаквени съкращения за 

процедурите, като лично аз предпочитам КТ или СТ за компютърната томография, МР за 

магнитния резонанс а УЗ като цяло за ултразвуковата диагностика, но това е въпрос на бъдещ 

консенсус. 

5. Заключение 

Дисертационният труд на Д-р Георги Николаев Тодоров на тема “ Интервенционални 

подходи  и диагностика при злокачествени заболявания на хепатобилиарната система ” представя 

докторанта като мотивиран и обещаващ млад научно преподавателски кадър в бъдещото 

развитие на Интервенционалната рентгенология. Трудът съдържа научно-приложни приноси, 

отговаря на изискванията на Правилника за развитие на академичния състав  в в Медицинския 

университет „Д-р Параскев Стоянов“ - Варна и на неговите критерии и количествени показатели. 

Горното ми дава основание да дам своя положителен вот пред почитаемите членове на Научното 

жури за присъждане на Д-р Георги Николаев Тодоров на образователната и научна степен 

„доктор“ в областта висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология 

(вкл. използване на радиоактивни изотопи)”. 

 

Подпис:    

     

    Проф. д-р Милан Петков Тотев, д.м. 
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Началник Киника по образна диагностика при 

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”EАД София 


