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                               ДО  НАУЧНО ЖУРИ     

                                                                         КОНСТИТУИРАНО СЪС      

                                                                          ЗАПОВЕД                                 

                           № Р- 109-148/02.10.2014г.   

                                                                          на Ректора на МУ-Варна 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

На дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен „Доктор” на д-

р Боряна Найденова Иванова – Събева на тема „Динамика на коагулационния статус при 

чернодробни резекции по повод на колоректални метастази – анестезиологични 

пробелми” 

От проф. д-р Чавдар Стефанов Стефанов ДМ, 

Началник КАИЛ УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив, Ръководител на КАСИМ МУ – 

Пловдив, Заместник Декан „Научна и изследователска дейност” – МУ – Пловдив 

Структура на научния труд 

Представеният ми дисертационен труд на д-р Боряна Найденова Иванова – Събева 

следва приетия стандартен начин на структуриране. Написан е на 159 стр. и съдържа 

следните части: Въведение – 1 стр., Литературен обзор – 45 стр., Цел и задачи – 1 стр., 

Материал и методи – 13 стр., Резултати – 56 стр., Обсъждане – 20 стр., Изводи – 1 стр., 

Литература – 24 стр., Приноси – 2 стр. и Приложения – 2 стр.  

Заглавието на научния труд, най-общо, поставя основния проблем – коагулационните 

нарушения при оперативни резекции на черния дроб. По мое мнение, самото заглавие 

ограничава в голяма степен тематиката на цялото проучване. В медицинската наука няма 

данни, че метастазите от колоректален карцином водят до специфични промени в 

хемостазата. Принципно, резекционната чернодробна хирургия, независимо от 

конкретната причина за нея, е свързана с промени в чернодробната функция и, 

специално, в коагулационния статус. В този аспект, аз смятам, че това научно проучване 

би спечелило, ако темата беше определена, като, например: „Клинично значение и 
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възможности за корекция на промените в коагулационния статус при чернодробни 

резекции”. 

Литературният обзор заема приблизително 30% от общия обем на научния труд. 

Принципно, той изпълнява основната си задача – да представи в дискусионен стил 

съвременното становище относно промените в коагулацията след чернодробна 

резекционна хирургия и възможностите за терапевтичното им повлияване. Бих искал да 

отбележа някои неточности. В глава 2.8.1.„Газови анестетици” се разглежда 

въздействието, преди всичко, на летливите анестетици върху чернодробната функция, а 

също и възможното въздействие на епидуралната анестезия. Бих препоръчал тази част 

да бъде озаглавена „Инхалационна (но не и газова, която според съвременното състояние 

на анестезиологията, означава единствено приложение на райски газ) анестезия” и да 

бъде оформена допълнителна глава „Регионални техники”, в която да бъдат представени 

тяхното влияние върху черния дроб и последствията им.  

Формулираната от дисертанта цел на поручването е: „Да се проследи динамиката на 

периоперативните изменения в състоянието на кръвосъсирването при пациенти, 

подложени на чернодробни резекции по повод на колоректални метастази с оглед 

усъвършенстването на лечебния подход при коагулационни нарушения, стратифициране 

на риска и оптимизиране на прогнозата при оперираните болни”. Смятам, че освен, че е 

дълга и обстоятелствена, тази формулировка не обслужва адекватно проучването. 

Проследяването на промените в кръвосъсирването би могло да бъде една от задачите, 

които да обслужват някаква конкретна цел, но не и да са основна цел на дисертационен 

труд. Мисля, че формулирането на целта трябва да бъде по-конкретно и клинично 

насочено, например: „Да се изработи и приложи алгоритъм за периоперативен клинико-

лабораторен мониторинг и терапевтично поведение при отклонения в кръвосъсирването 

при чернодробни резекции”. Оттук би следвало задачите за изпълнението на целта да 

бъдат различни от представените от дисертанта, например: 1) Да се изработи и приложи 

алгоритъм за клинико-лабораторен мониторинг на хемостазата при чернодробни 

резекции; 2) Да се определи прогностичното значение на отклоненията в 

кръвосъсирването при този тип оперативни намеси; 3) Да се изработи протокол за 

анестезия при чернодробни резекции с промени в коагулацията; 4) Да се определи 

клиничния ефект от приложението на тези алгоритми и протоколи. Смятам, че 

проследяването и използването като прогностичен фактор на динамиката на С-

реактивния белтък излиза извън рамките на проучването, тъй като този протеин е 
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типичен инфламаторен показател, който се синтезира от черния дроб и действа, като 

опсонизиращ агент при напр. бактериални инфекции, но не е свързан с коагулацията. 

Изследването на С-реактивния белтък би могло да бъде проведено в рамките на друго 

проучване, което да търси връзка между коагулационните фактори и интензитета на 

инфламаторния отговор.  

Относно „Материали и методи” - В проучването са включени 107 пациенти за 11 год. 

За съжаление, никъде в дисертационния труд не са представени демографските 

характеристики на пациентите, освен възраст и пол, а би трябвало да са описани 

съпътстващите заболявания, наличните рискови фактори и т.н. Няма данни за това, дали 

чернодробните резекции са били провеждани по време на първичната операция за 

колоректален карцином или са били осъществени на втори по-късен етап и какво е 

времето между операциите. Тези характеристики биха могли да бъдат в частта 

„Резултати”, но и там не са упоменати. Няма точно разделение на ретроспективно и 

проспективно изследване. Според дисертанта в ретроспективното са обхванати всичките 

пациенти, които после са проследени проспективно в рамките на 3 години. Поради 

завършването на проучването през 2013 год. е невъзможно в проспективното проучване 

да са включени пациенти след 1 януари 2011 год. – т.е. отпаднали са всички болни, които 

са оперирани в УМБАЛ „Св. Марина”, но никъде не е споменато какъв е техния брой. 

Голямата продължителност на проучването предполага, че поне част от пациентите са 

били цялостно проспективно проследени, но не е упоменат точния им брой, както и кои 

точно показатели са били проследени в рамките на три години. Представения, като 

Приложение 1 „Протокол за проследяване”, в своята същност представлява пациентна 

карта за събиране на данните с оглед последващо обработване. В частта „Материали и 

методи” са включени някои данни, които би трябвало да бъдат в литературния обзор – 

напр. характеристиките на класификацията на Child - Pugh, ефектите на инхалационинте 

анестетици и механичната вентилация и т.н. Липсват точни описания на методиката и 

използваната апаратура за изследване на лабораторните показатели и не са представени 

техните референтни стойности, които са различни при различните методики. Тъй като 

проучването е било проведено в  две различни болници в доста дълъг период от време 

би могло да се предположи, че различните лаборатории са изследвали показателите по 

различни методи или, че използваните такива са били променени в хода на проучването. 

Като схеми за терапевтична корекция са представени само състоянията на 

хиперкоагулация. Поради множеството фактори, въздействащи върху синтезната 



4 
 

функция на черния дроб, смятам, че спецификата на тези пациенти е по-скоро по 

отношение хипокоагулация, но няма представени терапевтични схеми за повлияването 

й.  

Резултатите са представени достатъчно добре онагледени под формата на графики и 

таблици. В някои от тях има известни неточности. Например, на Фигури 8 и 9 сборът от 

пациентите е съответно 120 и 118, докато в проучването са включени 107. В таблиците 

стойностите са пердставени, като средна стойност, но не е отбелязано дали при 

статистическия анализ е използвано стандартното отклонение или грешка. В глава 5.2. 

са представени броят и процента на болните с нормални и абнормни стойности на 

лабораторните показатели. Мисля, че за нуждите на научното изследване следваше да 

бъдат представени и средните стойности на тези показатели в трите групи, което щеше 

да бъде значително по-информативно. В таблици 28 – 51 са описани стойностите на 

коагулограмата, като в тях отделно са дадени протромбиновото време, протромбиновата 

активност и INR. Смятам, че това е ненужно защото тези три показателя са идентични и 

взаимозаменяеми. При 42 пациенти е бил приложен метилперднизолон. По принцип, 

употребата на метилпреднизолон при пациенти с чернодробна резекция е относително 

утвърден метод за профилактика на реперфузионните промени в черния дроб и запазване 

на функцията му, но различните автори перпоръчват различни дози – между 250 мг и 

3500 мг. За съжаление, никъде в дисертационния труд не е отбелязана неговата доза и 

времето на приложение. Смятам, че за правилната интерпретация на ефекта от 

медикамента е било нужно да се опише точната дозировка, както и на кой етап от 

оперативната намеса е бил приложен. В резултатите няма достатъчно данни за 

интраоперативните промени при пациентите и, специално, за епизодите на хипотония и 

хипоперфузия, както и за продължителността им и за възможните постоперативни 

ефекти от тях. Няма данни за следоперативното кървене и евентуалната нужда от 

реоперации за овладяването му. Не са описани медикаментите, които са били прилагани 

за профилактика и овладяване на това кървене, тяхната дозировка и ефекта им. При 

проспективното проследяване на пациентите е анализиран единствено показателят 

смъртност (или преживяемост). Изследвани са единствено корелационните зависимости 

между обема на операцията – моно-, би-, трисегментектомия, хемихепатектомия и 

клиновидна резекция и смъртността в рамките на три години. Логично и закономерно 

смъртността е била най-висока при най-големите като обем операции и най-ниска при 

най-малките. За съжаление, не е търсена връзка между промените в коагулационния 
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статус и съответните следоперативни усложнения и далечната прогноза. В крайна 

сметка, не става ясно има ли или няма директна връзка между променената хемостаза и 

ранните и късни следоперативни усложнения, както и с крайния изход от заболяването. 

Не смятам за нужно да коментирам промените в нивата на С-реактивния протеин и 

прогностичната им стойност, защото както вече казах, според мен те не са обект на 

настоящето проучване. Като Приложение 2 е представен Алгоритъм за поведение, който 

би трябвало да се основава на направеното проучване и резултатите му. За съжаление, в 

този си вид, алгоритъмът представя обобщено някои общи правила при операции в 

коремната хирургия, но не отразява спецификата на резекционната чернодробна 

хирургия. Освен това, смятам, че описаните в него таргетни стойности на някои 

лабораторни показатели, като Tr 50 000, Fibr. – 0.5 g/l, PT 50% (INR 1.5) и албумини 25 

г/л са неприемливо ниски и са свързани с висок риск от хеморагични и други 

периоперативни усложнения. Тъй като този тип хирургия е изключително в рамките на 

плановите интервенции и съвременната медицина разполага с широк арсенал от 

възможности за корекция на тези нарушения, според мен, е недопустимо 

предприемането на големи по обем и сложност оперативни намеси без достигането на 

безопасни нива на коагулационната и цялостната хомеостаза.  

Частта „Обсъждане”, принципно, е една от най-важните във всеки дисертационен труд. 

В нея собствените резултати се сравняват с вече публикуваните в научната периодика. В 

този аспект тази част до голяма степен изпълнява това предназначение. От основно 

значение тук се явява главата 6.1. „Нарушения на кръвосъсриването при чернодробните 

резекции”, в която са обобщени резултатите и е направен опит за дискусионното им 

разглеждане. От практическо значение е и главата 6.5. „Роля на кортикостероидната 

терапия при чернодробните резекции”, в която се обоснова приложението на тези 

медикаменти. За съжаление, отново няма препоръки за точната дозировка и време. 

Останалите глави, обаче, представляват по-скоро продължение и допълнение на 

литературния обзор, като голяма част от обсъжданите резултати излизат от темата. В тях 

са разгледани и анализирани показатели, като влиянието на обема на чернодробната 

резекция върху крайния изход, динамиката в нивата на С-реактивния протеин и връзката 

им с прогнозата, диагностична роля на биохимичните показатели, които нямат директна 

връзка с основната цел на научната работа. 

Изводите на дисертанта би трябвало да почиват на резултатите от проучването. По мое 

мнение, първия и втория извод не отговарят на това изискване, защото в дисертационния  
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