
СТАНОВИЩЕ 

Относно: 

Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по 

научната специалност „неврохирургия“. 

Автор на дисертацията: Д-р Деян Димитров Ханджиев неврохирург в клиниката по 

Неврохирургия на УМБАЛ“Св. Марина“ Варна 

Тема на дисертацията: Ангиогенеза при глиални мозъчни тумори. 

Автор на становището: Доц. Д-р Георги Недков Кючуков, дм, Началник на Клиника по 

Неврохирургия при УМБАЛ“Св. Анна“- Варна, Катедра по Неврохирургия и УНГ болести, 

МУ- Варна 

Съгласно заповед № Р-109-242/08.12.2014г. на Ректора на МУ-Варна и решение на ФС 

(протокол № 46/01.12.2014г.) на същия Университет, представям следното становище. 

 

Д-р Деян Ханджиев е роден на 24.07.1973г. в гр. Добрич. Завършил е висшето си 

образование в Медицински Университет гр. Варна, специалност медицина през 1999 г. Работил 

е в ХЕИ- Добрич, Център за Спешна Медицинска Помощ- Добрич, Отделение по 

Неврохирургия при МБАЛ-Добрич, от 2002г. до 2012г.в Клиника по Неврохирургия при 

МБАЛ“Св. Анна“ – Варна. От 2012г. до момента работи като неврохирург в Клиниката по 

Неврохирургия при УМБАЛ“ Св. Марина“- Варна. От 2008г. има призната специалност по 

Неврохирургия, а от 2013г. е магистър по „Здравен мениджмънт“. 

Д-р Ханджиев има над 35 публикации и участия с доклади на авторитетни научни 

форуми у нас и в чужбина. Във връзка с дисертационният труд има 4 пълнотекстови 

публикации и 8 доклада изнесени на международни конгреси в Румъния, Сърбия, Турция и на  

XV Световен конгрес по неврохирургия –Сеул, Южна Корея. 

Тема на дисертационният труд: „Ангиогенеза при глиални мозъчни тумори“.  

Ангиогенезата е термин, използван в продължение на повече от 2 века, предимно с 

описателен характер. Значението на този процес се подчерта през последните двадесетина 

години, когато започна да се обръща все по-голямо внимание на ангиогенезата като един от 

водещите фактори за развитието и растежа на туморите и хематологичните заболявания. 

Създадоха, проучиха и се въведоха в практиката медикаменти, потискащи ангиогенезата с цел 

контролиране на туморния растеж. Съществуват редица съобщения относно ангиогенетичните 

механизми при различни по своя характер туморни образувания. Поради своята особеност, 

мозъчните тумори са най-слабо проучени в този аспект. В този смисъл дисертационния труд на 

д-р Ханджиев е актуален и с определен приносен характер. 

Представеният дисертационен труд е в обем 136 стр. По своята скелетна структура той 

съдържа всички изискуеми елементи и изисквания за оформяне на докторска дисертация. 

Изложението е направено на 130 стандартни страници, като съдържа съответно: Увод -1 стр.; 

Литературен обзор – 37 стр.; Цел и задачи – 2 стр.; Материал и методи – 4стр.; Резултати и 

обсъждане – 60 стр.; Изводи – 1 стр.; Приноси – 1 стр.; Библиография – 20 стр.; Приложение – 



1стр. Представеният материал е онагледен със 7 таблици и 62 фигури. Цитирани са 214 

литературни източници, от които 1 на кирилица и 213 на латиница. 

 Авторът започва своето описание с подробна литературна справка. Предвид слабото 

познаване на проблема самото систематизиране на всички налични данни е с определен 

дидактичен принос. Систематизират се всички нерешени проблеми, откъдето логично 

произтича формулирането на целта на проучването. Авторът си е поставил 8 задачи за 

постигане на тази цел. И целта, и задачите са формулирани ясно и точно. 

Материалът включва 109 пациента оперирани в Клиниките по Неврохирургия при 

МБАЛ“Св. Анна“ – Варна и  УМБАЛ „Св. Марина“- Варна за периода 2006-20013г., при които 

са изследвани плазмените и ликворни нива на растежните фактори VEGF и bFGF, чрез ELISA 

(enzyme-linked immunosorbent assay). При набирането на пациентите са спазени правилата на 

Добрата Клинична Практика, което прави разработката изрядна от етична гледна точка 

Подробно са описани методиката на изследванията. Проучени са стойностите на VEGF 

и FGF в кръв и ликвор при високо и нискостепенни глиоми. Използвани са сравнителни групи 

от здрави лица и болни с менингеоми. Търсена е корелация между възрастта, пола, вида на 

тумора, пред- и постоперативното състояние и експресията на ангиогенните фактори. От 

особено значение е сравняването на тази експресия с преживяемостта на болнита. Като основен 

принос на автора отчитам разработването и прилагането на методика за изследване на VEGF и 

FGF в ликвора – нещо, което се съобщава много рядко в световната литература. 

Статистическите анализи са подробни и изчерпателни. Включват дискриптивен анализ, 

непараметрични методи (Kruskal-Wallis Test статистическа оценка на средните стойности 

между отделните групи и Kolmogorov–Smirnov тест за проверка на нулевата хипотеза) и 

параметрични- Student t-test: тест за сравняване на средните стойности между две групи от 

случаи. Kaplan–Meier Test за преживяемост. Корелационен и регресионен анализи. 

 От своя клиничен материал авторът извежда 7 извода, които са добре обусловени и 

защитими. Напълно се солидаризирам с изтъкнатите приноси (11 на брой). 

Заключение: 

Предложеният дисертационен труд : „Ангиогенеза при глиалните мозъчни тумори“ 

напълно отговаря на критериите за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. 

По тази причина препоръчвам на почитаемото научно жури да гласува положително за 

удостояването на д-р Деян Ханджиев с тази степен 

 

Варна 05.02.2015 г.      Доц. Д-р Г. Кючуков 

 

 

 

 

 


