
РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. 
Ръководител Катедра Обща и оперативна хирургия 

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 

на дисертационен труд 

"ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПОДХОДИ И ДИАГНОСТИКА 


ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 


НА ХЕПАТО-БИЛИАРНАТА СИСТЕМА" 


на Д-р Георги Николаев Тодоров 

за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" по 

научна специалност "Медицинска радиология и рентгенология 

(вкл.използване на радиоактивни изотопи)" 

Научен ръководител: проф. д-р Боян Добрев Балев, д.М. 

Дисертационният труд е обсъден и одобрен за публична официална 

защита на Катедрен съвет на Катедра "Образна диагностика и лъчелечение" 

на МУ - Варна на 29.02.2016 и съгласно Заповед Р-I09-375 /26.10.2016 год. 
на Ректора на МУ "Проф. д-р. Параскев Стоянов"- Варна е одобрен за 

публична защита. 

Темата на дисертационния труд е съвременна и дисертабилна. 

Интервенционалната рентгенология осигурява минимално инвазивни 

образни методи за лечение на заболявания на всяка система и органи. 

Използването на най-модерните и най-малко инвазивните техники свежда 

до минимум риска за пациента, което води и до подобряване на клиничните 

резултати. Създаването на такива подходи се обоснова с постигане на по

малък травматизъм и болка, както и по-добри икономически показатели, в 

сравнение с други инвазивни и хирургични методи. Този научен труд е 

фокусиран върху ролята на интервенционалната радиология в 



диагностицирането и в интервенционалните терапевтичните процедури на 

злокачествени заболявания на хепато-билиарната система. 

Интервенционалната радиология използва минимално инвазивни 

перкутанни техники в терапевтичните процедури, които включват: 

перкутанно отбременяване на механичния иктер, радиофреквентна 

термоаблация (РФА) на злокачествени процеси, трансартериална 

хемоемболизация (ТАСЕ) и предоператвна портална емболизация (IПIE). 

Разискваният проблем е от голяма клинична значимост и дискутира 

актуална тема с цел оптимизация на приложението на интервенционалните 

методи в рентгенологията. 

Дисертационният труд е представен в обем 146 страници и съдържа 
34 таблици и 50 фигури. Литературният обзор е представен в обем 47 
страници, цели и задачи - 1 страница, материал и методи - 40 страници, 
резултати - 22 страници и дискусия - 8 страници. Литературната справка 
включва 359 заглавия и е представена на 22 страници. 

Изложението на литературния обзор притежава много добра 

познавателна стойност в оптимален обем и е съсредоточен върху следните 

теми: перкутанен трансхепатален билиарен дренаж, трансартериална 

хемоемболизация, радиоемболизация, трансартериална хемоемболизация, 

перкутанна радиофреквентна аблация, интервенционални методи при 

хепатоцелуларен карцином, портална венозна емболизация. Представени са 

в детайли индикациите, предпроцедурните етапи, методи за извършването 

им и следпроцедурни и онкологични резултати. Обсъдена е ролята на 

мултидисциплинарния екип. 

Дисертантът поставя ясно формулирана цел, а имено: Да се изследва 

ефективността на някои интервенционални процедури, като се определи 

тяхното място в комплексния и терапевтичнен подход при пациенти със 

злокачествени заболявания на хепато-билиарната система. За постигането 

:й са поставени шест задачи, които напълно отговарят на поставената цел, а 
именно: 

1. Да се анализират предимствата на "фрее хандс" техниката съчетана 
с използване на цветен доплер при пункцията на жлъчното дърво. 

2. Да се установят възможностите на интервенционалните подходи, 
водещи до преодоляване на механичен иктер. 

3. Да се установят възможностите от интервенционално емболизиране 

на чернодробни тумори, с цел интервенционално изключване на 

чернодробни сегменти и хипертрофия на контралатералните ДЯлове-ПВЕ. 

4. Да се установят възможностите за интервенционално повлияване с 
РФА на нерезектабилни чернодробни метастази при палиативни грижи. 
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5. Да се проучи ефективността на комбиниран рентгенологично
ендоскопски метод на стентиране със саморазгъващи се метални стентове 

за палиативно лечение при пациенти с малигнена обструкция на 

интрахепаталните и екстрахепатлните жлъчни пътища. 

6. Да се анализират предимствата на трансартериалната 

хемоемболизация съчетана с неоадювантна химиотерапия. 

Трудът на Д-р Тодоров е реализиран в Ангиографския сектор към 

Клиниката по Образна диагностика на Университетската болница "Св. 

Марина" - Варна. Пациентска популация обхваща 221 болни, преминали 
минимално инвазивни интервенционални процедури при някои 

злокачествени заболявания на хепато-билиарната система, които са 

разпределени в четири групи: пациенти подложени на интервенционални 

методи за отбременяване на жлъчката причинена от механична обструкция, 

пациенти преминали радиофреквентна термоаблация, пациенти подложени 

на трансартериална хемоемболизация при малигнени заболявания на черния 

дроб и пациенти подложени на предоперативна портална емболизация. 

За да реши поставените задачи, д-р Тодоров прилага редица методи 

върху включените в своето проучване болни, което подчертава научните 

достойнства на труда. Включни са анамнестични, лабораторни, 

диагностични, интервенционални билиарни и ангиографски методи. 

Представен е богатият инструментариум, който позволява извършването на 

широкия спектър инвазивни процедури. Приложен е и статистически метод, 

оценяващ специфичност, чувствителност и диагностична точност на 

методите. 

Резултатите и дискусията са представени са изчерпателно, подробно 

илюстрирани и онагледени с графики, таблици и фигури. Д-р Тодоров 

изследва диагностичната стойност на компютърната томография и 

магнитно-резонансната томография при разгледаните патологии, в т.ч. 

чернодробни метастази, хепатоцелуларен карцином, холангиоцелуларен 

карцином, карцином на панкреаса, метастатични лимфни възли, карцином 

на папила Фатери. Изложени са резултатите от приложението на методите, 

използваната техника, честотата на специфични усложнения, онкологични 

резултати. 
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Дискусията показва авторското отношение по проучвания проблем и 

способността на д-р Тодоров да анализира собствените получени резултати, 

съпоставяйки ги с резултатите на други авторски колективи. 

Изводите са 6 на брой и произтичат от собствените получени 
резултати - те обобщават достоверно резултатите от изследването. 

Като приноси на дисертанта мога да призная: 

1. 	 За първи път в България се прави комплексен анализ на резултатите 
от прилаганите четири различни мини инвазивни (перкутанни и 

ендоваскуларни) методи за лечение на злокачествени чернодробни 

заболявания. 

2. 	 За първи път в България се извърши ендоваскуларна предоперативна 
перкутанна емболизация на порталната вена с цел чернодробна 

хипертрофия на очо. 

3. 	 Въведена в практиката и отчетени резултати от "фрее хандс" 

техниката. 

4. 	 Приложена в практиката перкутанна термоаблация в съчетание с 
хирургично поведени, като мултимодален при чернодробни 

метастази. 

5. 	 Въведена в практиката и отчетени резултати от Рандеву техниката при 

комбинираните рентгенолочино-ендоскопски методи 

6. 	 Извършването на билиарен дренаж като" бриджинк" процедура при 
пациенти със злокачествени заболявания на хепато-панкреатичната 

система, като незаменима перкутанна процедура в хирургичния 

подход на радикално лечение. 

Д-р Георги Тодоров е млад, надежден и перспективен специалист. 

Дисертационният труд на д-р Георги Тодоров е с висока научна и 

практическа стойност, която допринася за оптимизиране на 

интервенционалните подходи при злокачествени заболявания на хепато

билиарната система. Това ми дава правото да предложа на високо 
уважа.ваното Научно жури да присъди на д-р Георги Тодоров образователна 

и научна степен "ДОКТОР". 

,/ 

гр. 	Варна Проф. д-р Никола Кqлев, .цмн" 
29.11.2016 г. 	 / ........ --~:.-.--; ~ :;:::~-':/ 
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