
СТАНОВИЩЕ 
 

от Проф. Д-р Александър Иванов Хинев, д.м. 

Катедра по хирургически болести, УНС по урология 

Варненски Медицински Университет 

 

Относно: дисертационния труд на Д-р Деян Анакиевски, докторант на 

самостоятелна подготовка в Урологична клиника, МБАЛ „Св. Марина” - Варна, за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 

„Урология” /шифър – 03.01.42/. 

 

Темата на дисертационния труд е: „Оценка и валидиране на някои 

предоперативни и постоперативни прогностични модели при простатен карцином”. 

 

Данни за процедурата: Със Заповед на Ректора на Медицински Университет 

„Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна № Р-109-88 от 9.04.2012г. Д-р Деян 

Анакиевски е зачислен като докторант на самостоятелна подготовка за присъждане на 

ОНС „доктор“ по научната специалност „Урология“. Представен е протокол за 

успешно положен докторантски изпит на 20.01.2015г. На основание решение на 

Катедрен съвет на Катедрата по хирургически болести за готовността за публична 

защита и предложение на Научно жури, Д-р Деян Анакиевски е отчислен с право на 

защита със Заповед на Ректора на МУ – Варна № Р-109-75 от 16.03.2015г. 

 

Становището е изготвено на основание Заповед на Ректора на МУ – Варна (№ 

Р-109-95/06.04.2015г.) за назначаване на Научно жури и възлагане на рецензии и 

становища и е съобразено с изискванията към формата и съдържанието на становища 

по конкурси за присъждане на ОНС „доктор”, посочени в Правилника за развитие на 

академичния състав на МУ Варна. 

 

Биографични данни и кариерно развитие 

 

Д-р Деян Анакиевски е роден в гр. Делчево, Р. Македония на 06.10.1979 г. 

Средното си образование завършва в родния си град. През 2004г. завършва МУ Варна с 

отличен успех като първенец на випуска чуждестранни студенти.  

Започва специализация по хирургия към Катедрата по хирургически болести на 

Медицински Университет - Варна на 10.04.2006г. с база II ККХ към УМБАЛ “Св. 

Марина” – ЕАД  по установения ред в Наредба № 31 от 28.06.2001г. През 2008 г. 

прекъсва специализацията си по обща хирургия и от 16.06.2008г. започва 

специализация по урология  по реда на чл. 20 от Наредба № 34 на МЗ. Специализацията 

му по урология приключва на 16.09.2012г. и той успешно полага държавен изпит за 

придобиване на специалност по урология през м. декември 2012г. 

По време и след специализацията си, д-р Анакиевски обогатява познанията си в 

овладяването на основните хирургически и урологични прийоми. Взема активно 

участие в повечето от извършените в клиниката отворени и ендоскопски операции, като 

през последните години извършва самостоятелно операции от голям и много голям 

обем и сложност. 

Д-р Анакиевски е специализирал в Египет, Великобритания, Испания, Полша, 

Чехия, Гърция и Австрия – основно ендоурология и реконструктивна хирургия. 

Внедрил е в практиката много иновативни оперативни методи – перкутанна 



нефролитотрипсия, редица нови прийоми и оперативни техники от областта на 

лапароскопската урология и др.  

Участва активно в научни мероприятия, като изнася доклади и съобщения на 

национални и международни научни форуми. Награждаван е четирикратно с 

престижни академични награди. Има редица публикации в български и международни 

научни списания. 

През 2015г. Д-р Анакиевски е избран за асистент към Урологична клиника, МУ 

Варна.  

 

1. Оценка на актуалността на темата. 

 

Точното прогнозиране на патологичния стадий е от съществено значение за 

всички мъже с новооткрит простатен карцином. То не само е решаващо при избора на 

терапевтично поведение, но до голяма степен предопределя и вероятността, както за 

успех от лечението, така и за евентуални усложнения, които могат да окажат сериозно 

влияние върху качеството на живот и преживяемостта на пациента. От друга страна, 

ранното прогнозиране на бъдещия ход на заболяването, след вече извършено 

дефинитивно локално лечение, също има голяма клинична стойност. Включването на 

адювантни методи на лечение, като лъче- и хормонотерапия, могат да удължат живота 

на пациента, да отсрочат и дори да предотвратят настъпването на биохимичен рецидив. 

Всичко това кара лекари и пациенти да прибягват към прогностични инструменти /т. 

нар. номограми/, които да ги подпомагат във вземането на терапевтични решения. 

В литературния обзор Д-р Анакиевски описва най-известните към момента 

предоперативни и следоперативни номограми, като ги разпределя по групи, съобразно 

целите, за които са създадени. Той много правилно отбелязва, че за да бъдат широко 

използвани, номограмите трябва да бъдат външно утвърдени и изпитани в реалната 

практика, т.е. валидирани. Без това те не могат да служат обективно като прогностично 

средство за оценка на риска. За отбелязване е, че нито една от всички гореспоменати 

номограми, до сега не е била валидирана в България. 

 Много важен според мен е критичният анализ, който дисертантът прави върху 

литературните данни. Той задълбочено търси и намира съществени различия между 

оригиналните модели, върху които са били създадени номограмите и оперираните в 

България болни. Така, съвсем логично поставя следните два въпроса: 1/ До колко 

публикуваните в световната литература прогностични модели са приложими при 

българските пациенти? 2/ Има ли възможност да се оптимизира предоперативната и 

следоперативната прогноза, като се използват прогностични модели, базирани върху 

свой собствен материал? В търсене на отговорите на тези въпроси авторът развива 

дисертационния си труд. 

От всичко казано до тук безусловно следва, че темата на дисертацията, чиято 

основна цел е да се оптимизира предоперативната и постоперативната прогноза при 

ПК и стратифицирането на пациентите в рискови групи, е изключително актуална и 

значима. 

 

2. Оценка на резултатите. 

 

Петте задачи, които авторът си поставя, са набелязани ясно и точно и логично 

следват поставената цел. 

 

Материалът включва общо 200 болни с простатен карцином, диагностицирани, 

оперирани и проследени за период от 9 години – т.е. с активното участие на дисертанта, 



който от 2004г. работи като сътрудник в клиниката. В някои отделни изследвания е 

включен допълнително материал и от други институции – Урологична клиника, ВМИ 

Плевен /76 болни/ и Урологична клиника, „Пирогов“ – София /39 болни/. 

Всички необходими клинични и лабораторни данни и демографски показатели 

са изложени нагледно, в таблици и графики, със съответстващите им статистически 

величини /стандартно отклонение, уровен на значимост (p value) и пр./. 

Статистическата обработка е извършена със съвременен компютърен софт-уер и 

адекватни за целта статистически програми и анализи. 

 

Глава „Резултати и обсъждане“ е структурирана така, че решенията 

закономерно следват предварително поставените задачи. 

Извършен е задълбочен анализ на съвременната урологична литература, като 

внимателно са проучени всички по-известни съвременни прогностични таблици и 

номограми, свързани с прогнозата на риска при простатен карцином. Добре са очертани 

техните предимства и недостатъци, ясно е дефинирана и тяхната роля и клинична 

значимост. Публикувана е и обзорна статия по въпроса. 

Проучена е детайлно медицинската документация на 200 радикално оперирани 

болни с простатен карцином и е създадена електронна база данни, с 4 основни модула, 

обслужваща по-нататъшните проучвания. За целите на някои от тях, тази база е 

обогатена с допълнителни данни, предоставена от други научни институции.  

Изследвани са патологичните и онкологичните резултати на оперираните в 

клиниката болни, като резултатите са изнесени прегледно, в таблица и графики. Прави 

впечатление, че въпреки явно по-утежнения рисков профил на оперираните пациенти, 

онкологичните резултати до голяма степен корелират със съобщаваните в 

специализираната литература. 

Валидирането на някои от по-известните пред- и постоперативни номограми е 

едно от най-съществените достижения на дисертационния труд. Без него те нямат 

клинична стойност и биха останали неприложими за България. Решението да се 

изследва смесена група пациенти, от различни институции, живеещи в различни 

краища на страната, е похвално. Така извадката става много по-репрезентативна за 

българската популация и резултатите се доближават максимално до реалните. 

Ползвайки ROC анализ, Д-р Анакиевски успява ясно да дефинира кое от използваните 

прогностични средства има най-висока предиктивна точност и превъзхожда останалите, 

откъдето прави изводи и препоръки с конкретна практическа насоченост. 

Анализът на отделните клинико-патологични рискови фактори потвърждава 

данните от литературата, че високите нива на PSA, високият клиничен стадий и 

Глисонов скор, както и неблагоприятните патоморфологични показатели (SM, EPE, SVI 

и LNI) се асоциират с лош прогностичен изход.  

Особено важни и с голяма практическа значимост според мен са допълнителните 

изследвания, които авторът прави, като фокусира специално вниманието си към 

пациентите от високо рисковите групи – с екстремно високи (>20 ng/ml) начални нива 

на PSA и с инвазия в регионалните лимфни възли. Считани за високорискови, те най-

често са отхвърляни като кандидати за радикално хирургическо лечение. Ползвайки 

уни- и мултивариативен анализ, авторът успява да идентифицира констелацията от 

клинико-патологични фактори с най-силно влияние върху крайния прогностичен 

резултат и да отдиференцира онези пациенти, които биха могли ефективно да се 

възползват от радикално локално лечение. Държа да отбележа, че радиоизотопното 

определяне на сентинелните лимфни възли при простатен карцином е пионерно за 

страната. 



Важен показател за нивото на получените резултати е тяхното публикуване. 

Всички извършени изследвания са публикувани в реномирани списания и изнесени на 

престижни наши и международни научни форуми. 

 

 Постигнатите резултати отговарят на зададената цел и закономерно водят до 

направените изводи.  

Авторът убедително доказва, че много от изследваните клинико-патологични 

фактори оказват съществено влияние върху хода на заболяването и следва да се отчитат 

при определяне на лечебната стратегия. Един от най-съществените изводи от това 

проучване е, че за да се постигне максимален онкологичен контрол върху ПК и да се 

минимизира съпътстващият морбидитет, лечението трябва да се приспособи към 

специфичните особености на всеки отделен пациент и клинико-патологичните фактори, 

характеризиращи неговия тумор. Нуждата от такъв индивидуализиран терапевтичен 

подход безспорно изисква работещи, валидирани, максимално точни прогностични 

модели за оценка на риска и на резултатите от предлаганото хирургично лечение. 

 

1. Оценка на приносите. 

 

В самооценката си за приносите на дисертационния труд авторът е посочил 

общо 8 приноса. Според мен, най-съществени от тях са: 

- Първо, направеното мащабно мултицентрично проучване за оценка на 

прогностичната стойност и валидиране на най-използваните пред- и 

следоперативни прогностични таблици и номограми /таблиците на Partin и 

Han, номограмите на Kattan, Stephenson, Briganti и др./, което е първо по рода 

си за България. Успешното валидиране на някои от най-известните 

прогностични таблици и номограми сред пациенти, живеещи в различни 

области на България, доказва, че повечето от тях могат да намерят 

приложение и у нас, включително и като база за сравнение с други 

прогностични модели. 

- Второ, извършено е първото извън институционално /извън болница San 

Rafaele в Милано/ валидиращо проучване на последните номограми на 

MSKCC /в. 2012 г./ и на Briganti et al. /в. 2012 г./, базирани върху разширена 

тазова лимфна дисекция. Напомням, че веднага след публикуването и 

номограмата на Briganti et al. /в. 2012 г./ влезе в ЕAU Guidelines, без все още 

тя да бъде валидирана от друга независима външна институция! 

- Трето, проучени са специално няколко категории високо рискови пациенти, 

сред които са идентифицирани субгрупи с благоприятен прогностичен 

профил, чиято прогноза се доближава до тази на пациентите с нисък риск. 

Това има голяма практическа стойност – то значително разширява 

периметъра на индикациите за радикално локално лечение, даващо висок 

шанс на определена категория строго селектирани болни за дефинитивно 

излекуване от малигненото заболяване. 

Не е маловажен и фактът, че работата си Д-р Анакиевски е подкрепил със 

собствени публикации в реномирани научни списания, с висок импакт фактор и твърде 

широка читателска аудитория. Приемането и отпечатването им там само по себе си 

говори за тяхното качество и висока научна стойност.  

От друга страна, всяко от трите научни съобщения, изнесени от Д-р 

Анакаиевски на международни конференции и конгреси, е било оценено обективно с 

престижна награда от международно жури. 

 



2. Критични бележки и препоръки към дисертационния труд. 

 

След като задълбочено прегледах дисертационния труд на кандидата, аз се 

натъкнах на някои правописни и граматически грешки, които биха могли да бъдат 

отстранени с оглед на правилния правопис и благозвучието на речта, както при един 

по-внимателен прочит, така и ако работата беше предварително преминала през ръцете 

на коректор. Според мен, включването на книгописа с 258 заглавия в автореферата, е 

излишно. 

Тези критични бележки не са съществени и ни най-малко не омаловажават 

стойността на дисертацията. За мен тя представлява един задълбочен и напълно 

завършен труд, при това със заявка за сериозни приноси за клиничната практика. 

Ежедневните ми, непосредствени наблюдения върху личните качества и творческото 

развитие на Д-р Деян Анакиевски ме карат да предполагам, че той ще продължи и 

занапред да се занимава и да изследва същите проблеми, като упорито търси техните 

клинични решения в рутинната урологична практика. Темата на дисертационния труд 

е твърде значима и актуална и би могла да се доразвие от него и в бъдеще. 

 

3. Заключение. 

 

Дисертационният труд на Д-р Анакиевски представлява задълбочена научно-

изследователска работа с приносен характер, която има необходимите качества, за да 

стане предпоставка за присъждане на научното звание „доктор по медицина”. 

Изхождайки от актуалността на темата, постигнатите научни резултати и направените 

изводи, предлагам на уважаемото Научно жури да присъди на Д-р Деян Анакиевски, 

свободен докторант към Урологична клиника, МБАЛ „Св. Марина”, Катедра по 

хирургически болести, образователната и научна степен „доктор” по научната 

специалност „Урология” (шифър – 03.01.42). 

Като член на научното жури декларирам, че вотът ми ще бъде положителен. 

 

28.04.2015г.   Изготвил становището:  

гр. Варна     /Проф. Д-р Ал. Хинев, д.м./ 


