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1. Актуалност и целесъобразност на тематиката 

Интервенционалната рентгенология днес заема все повече възлова роля в 

лечението на злокачествените заболявания на черния дроб и жлъчната система. 

Това се корени както в нарастналите възможности на самите образни методи, 

така и на натрупания опит в минималноинвазивната терапия, която все повече 

привлича интереса на медицинската и професия, и на широки кръгове от 

обществеността. Развитието на интервенционалните методи в чернодробната 

област и жлъчната система следва, през последните години, непосредствено и 



навлизането на новите аблационни техники. Изложеното дотук определя 

актуалността на избраната тема . 

2. Структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е изложен на 146 страници и е онагледен с 34 

таблици и 50 фигури с добро качество. Следва общоприетата структура за 

труд от този вид: Въведение - 2 страници, Литературен обзор - 45 страници, 

Цел и задачи - 1 страница, Материал - 3 страници, Методи - 40 страници, 

Резултати и Обсъждане - 20 страници, Изводи - 2 страници , Приноси - 2 

страници, Библиография - 22 страници. 

3. Познаване на проблема. 

Литературният обзор е пространен. Той обхваща и реферира литературни 

данни относно приложението на перкутанния транхепатален билиарен дренаж, 

трансартериалната хемоемболизация, перкутанната радиофрекфрентна аблация, 

порталната емболизация при колоректарелен карцином. В зависимост от 

спецификата на всеки от тези методи, изложени са данни за същността им , 

показанията и селекционирането на пациентите, предманипулационната 

диагностика, интервенционалната техника, противопоказанията, мониторинга 

на пациентите следпроцедурно, описаните усложнения и други. 

Библиографската справка е също значителна - 358 заглавия, от които 349 на 

латиница. Подредбата на библиографските знаци не е по азбучен ред. 

Литературният обзор представя дисертанта като познаващ добре 

публикуваните данни по темата. 



4. Материал и методика на проучването 

Материалът, на който се базира проучването, е значителен - 221 пациенти, 

третирани в Клиниката по образна диагностика на УМБАЛ „ Св Марина", за 

периода 2010-2015 г. При по-голямата част от тях епровеждан билиарен 

дренаж. 

Описанието на методите стартира с клиничните и лабораторните. 

Представени са използваните срезови методи на образната диагностика в 

достатъчен обем и с конкретност на протоколите за компютърна томография 

и магнитнорезонансна диагностика. Логично по-обстойно място заема 

описанието на интервенционалните методи. От статистически методи са 

посочени само определянето на чувствителност, специфичност и точност. 

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Целта : „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" е ясно формулирана. За изпълнението на целта са формулирани шест 

задачи, които отговарят на поставената цел, развиват я и позволяват нейното 

изпълнение. 

Излагането на резултатите следва същата последователност, възприета в 

схемата на обзора и представянето на методите. В илюстративни таблици са 

представени находките от диагностичните образни методи , следвани от данни 

за пациентите, при които са проведени интервенционални процедури с 
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конкретни данни за показанията, подходите и т.н. Дискусията засяга само 

прилаганите интервенционални методи. 

Изведените шест извода отговарят на поставените задачи и следват 

получените резултати 

Авторефератът отразява съдържанието на дисертационния труд. 

Д-р Тодоров представя 12 заглавия на трудове свързани с дисртационния 

труд - 2 изцяло публикувани в научни списания и 10 - като съобщения на 

международни и национални конгреси и други научни форуми. 

Процедурата по докторантурата е спазена. Д-р Тодоров е положил 

изискуемите изпити от кандидатския минимум. Трудът е разгледан и насочен за 

официална защита от Катедрения съвет на Катедрата по образна диагностика и 

лъчелечения на Медицинския университет - Варна. 

6. Приноси и значимост на дисертационния труд 

Приемам авторовата формулировка на приносите. Представените и обощени 

данни за перкутанната предоперативна емболизация на порталната вена са, по 

рода и мащаба си, първо значимо съобщение у нас. 

7. Критични бележки и препоръки: 

Към дисертационния труд могат да се направят някои критични бележки и 

препоръки. 
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• Трудът се разпростира на четири интервенционални метода, които се 

прилагат при различни заболявания. Това възпрепятствува навлизането в 

детайли. Концентрирането върху една от тези четири метода би осигурило по-

голяма задълбоченост и детайлност. 

• Определянето само на чувствителност, специфичност и точност е 

недостатъчно. Големият матирал позволява извличането на множество данни и 

подходящата им статистическа обработка. 

• Може да се желае по-голяма прецизност на места в използваната 

терминология. В отделни пасажи текстът звучи монографично или 

пропедевтично. 

• Не е приемливо в демонстрираните илюстративни образи да личат 

имената на пациентите. 

Изразените критични бележки не намаляват стойността на труда. 

8. Лични данни за автора 

Д-р Тодоров завършва средно образование през 2007 година, а медицина -

през 2013 медицина. В последните години от следването си стажува в 

Клиниките по образна диагностика и по Хирургия на Университетската 

болницата «Св. Марина», Варна. От 2013 до сега е лекар-ординатор в 

Ангиографския сектор към Клиниката по Образна диагностика. Повишавал е 

квалификацията си по интервенционални процедури върху хепатобилиарната 

система в гр. Бърно, и по ендоректална ехография - в гр. Малмьо. Има 

призната бакалавърска степен по здравен мениджмънт. Владее английски език. 
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9. Заключение 

Дисертационният труд на д-р Георги Николаев Тодоров 

„ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПОДХОДИ И ДИАГНОСТИКА ПРИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХЕПАТО-БИЛИАРНАТА 

СИСТЕМА" представя автора като обещаващ, млад и надежден 

изследовател и ннтервенционален рентгенолог. Трудът съдържа научно-

приложни приноси и отговаря на изискванията на Правилника за 

развитието на академичния състав в Медицински университет - Варна. 

Призовавам уважаваните членове на Научното жури да дадат своя 

положителен вот за присъждане на д-р Георги Николаев Тодоров, 

образователната и научна степен „доктор 
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