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                 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА НАУЧНОТО ЖУРИ 
                               Медицински Университет,  

гр. Плевен 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

от Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, д.м., външен член 

Втора хирургия, УМБАЛ “Александровска”, МУ - София 

 
Относно: Предоставен за рецензия дисертационен труд на тема: 

„ ПРОГНОСТИЧНА И ПРЕДИКТИВНА СТОЙНОСТ НА 

ПЕРИТОНЕАЛНИЯ СМИВ В КОМПЛЕКСНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА 

КОЛОРЕКТАЛНИЯ КАРЦИНОМ" 

За присъждане на образователната и научна степен „доктор" на  

д-р Анислав Венциславов Габърски, 

Катедра " ПРОПЕДЕВТИКА НА ХИРУРГИЧЕСКИТЕ БОЛЕСТИ", МУ-Плевен.  

Научна специалност „Обща Хирургия", 03.01.37. 

С научен ръководител: Доц. д-р Сергей Илиев, дм 

Темата на дисертационния труд е актуална, при днешната тенденция  за  

нарастващ брой болни, подлежащи на хирургично лечение по повод 

колоректален карцином (КРК). Въпреки организационния напредък, натрупания 

опит и технологичните новости остават много нерешени въпроси, касаещи 

прогнозата и лечението при локално авансиралите форми на КРК. Интересен  

проблем е наличието на туморни клетки в перитонеалния смив, като 

детайлите на получаване на смива, методите за доказване наличието на 

туморни клетки, както и как положителната проба модифицира прогнозата и 

евентуалното лечение. Темата е интересна и защото донякъде допълва 

общоприетите схеми за стадиране на КРК.   

Дисертацията е написана на  139 страници и съдържа 38 фигури, 22 

таблици и 5 приложения. 
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Цитирани са 172 заглавия от които 14 на кирилица и 158 на латиница. 

Литературният обзор заема 57 страници, приблизително 40% от работата. 

Т о й е изчерпателен и отбелязва исторически методите за получаване и 

изследване на перитонеален смив (ПС), факторите определящи позитивиране, 

както и прогностичното му значение, модифииращо прогнозата.    

Целта на работата е ясно формулирана, като акцентира върху 

изследването на  честота на позитивна цитология в ПС при оперирани 

пациенти с КРК, корелацията ѝ с придружаващата патология, ТNМ стадирането, 

както и достоверността ѝ, като прогностичен и предиктивен фактор. 

Изведени са 5 задачи, които корелират с поставената цел и са 

релевантни на хипотезите оформени от дисертанта. 

В глава «Материал и Методи» се представят клиничния контингент и 

дизайна на проучването. Проучването е проспективно, едноцентрово, за 

периода януари 2017 - декември 2019г. В него участват 53 болни с диагноза 

КРК. Те са оперирани планово и по спешност, в отделението по 

Колопроктология и гнойно-септична хирургия към „УМБАЛ д-р Георги Странски“ 

ЕАД- гр. Плевен.  

Пациентите са проследени проспективно, като са анализирани 

демографските им характеристики, анамнеза, статус, клинично-лабораторни и 

диагностични методи, оперативната находка, стадий на заболяването, както и 

появата на рецидиви и преживяемостта през срока на проучването. 

Дисертанта е разпределил оперираните  в  три групи – с негативен 

перитонеален смив, с позитивен смив по директни и такъв по косвени признаци.  

При анализиране на получените резултати, д-р Габърски  е  използвал 

софтуера IВМ SPSS, версия 23. Дисертанта използва оптималните 

възможности на графичния анализ - хистограми, кръгови и стълбовидни 

диаграми, както и Каплан-Майер криви на преживяемост. Този статистически 

набор позволява д-р A. Габърски да получи оптимална информация от 

представените данни, което да гарантира достоверността на резултатите и 
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направените  изводи. 

В глава «Резултати» д-р Габърски  прави изключително подробен анализ, 

представен добре фигурално, на изследвания контингент  болни по 

сравняваните критерии: пол, възраст, диагностични групи и стадий. 

Анализирано е влиянието на съпътстващите асцит, илеус и перитонеална 

карциноза за появата на позитивен смив. Анализирана е преживяемостта на 

пациентите, както и срока за поява на рецидив или метастази и връзката им със 

стадия и позитивния ПС.  

В глава „Обсъждане" дисертантът представя сравнение на получените 

резултати от изследването и ги съпоставя с данните на други автори и 

световния опит да момента. 

Представените от д-р Габърски „Изводи" са достатъчно на брой и 

обобщават оптимално  получените резултати. 

В глава „Приноси" авторът представя няколко оригинални и такива с 

потвърдителен характер.  Интересени и новаторски са алгоритмите за взимане 

и изследване на ПС,  както и предложеният алгоритъм за терапевтично 

поведение. 

Предоставени са 3 (три) публикации и 4 (четири) доклада  в пълен обем, 

свързани с разработването на дисертационния труд. 

 

Достойнствата на гореизложения научен труд и изпълнените изисквания за 

необходимите количествени и качествени критерии съгласно  ЗРАСРБ и 

Правилника за развитие на академичния състав на МУ - Плевен ми дават 

основание да дам положителен вот и да предложа на уважаемите членове 

на научното жури да присъди на Д-р Анислав Венциславов Габърски  научно -

образователната степен ,,Доктор". 

 

04.06.2020 г.                        Рецензент: 

Гр.София                                            Доц. д-р Свилен Маслянков, д.м. 


