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ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА  НАУЧНОТО  ЖУРИ 

ОПРЕДЕЛЕНО  СЪС ЗАПОВЕД  № Р-109-190 / 22.10.2014г. 

НА  РЕКТОРА  НА   М  У,  гр. ВАРНА 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. 

Ръководител Катедра хирургически болести 

Началник Втора клиника по хирургия 

 

 

Относно: Защита на дисертационен труд на д-р Ангел Борисов Ангелов 

„ЕВЛА (ELVeS) Ендовенозна лазерна аблация на разширени вени –  

Анализ на резултатите според дължината на вълната и вида на влакното“ 

за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“ 

 

Представеният дисертационен труд на д-р Ангел Борисов Ангелов е във вид и обем 

отговарящ на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и Правилника на 

МУ – Варна. Отпечатан на 137 страници, структуриран стилистично правилно и на добър 

език. Онагледен с 5 фигури и 30 таблици. Библиографията обхваща 226 автора, от които 22 

на кирилица и 204 на латиница. 

Дисертационният труд е обсъден, приет и насочен за защита от Катедрения съвет на 

Катедрата по хирургия (18.09.2014 г.) и утвърден от Факултетния съвет на Факултета по 

Медицина при МУ- Варна. 

 

Като основна цел дисертанта си е поставил съобразно натрупания опит да се 

докаже: „кой от прилаганите методи  за ендоваскуларно лечение на варикозната болест е с 

най-добри ранни и късни резултати; и кой от тези методи може да се определи като истинска 

алтернатива на отворената хирургия – кросектомия и стрипинг по Babcock”.  

За оптималното решение на основната цел д-р Ангелов си е определил 8 задачи, 

които са добре формулирани и развитието на дисертационния труд следва тяхното логично 

разрешаване. 
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1. Оценка на актуалността на темата  

 

Разширените вени са често срещано заболяване в България. Основният 

патогенетичен фактор е вродената слабост на съединителната тъкан, което причинява 

клапна инсуфициенция, като в първоначалния вид засяга предимно устиалните клапи, т.е. 

мястото на вливането на двете стволови подкожни вени в дълбоката венозна система. Тази 

инсуфициенция води до рефлукс и повишаване на вътревенозното налягане. Хроничната 

венозна болест е сравнима с други широко разпространени хронични състояния със 

социално-медицинско и икономическо значение като: диабет, хипертония...  

Минимално инвазивните методи и процедури усилено навлязоха през последните 

години  във флебологичната практика. Успоредно с радиофреквентната аблация започна 

приложението и на ендолуменната лазерна аблация. Ендоваскуларната лазерна аблация се 

постига благодарение на термичния ефект – коагулация на остатъчната кръв в обработената 

вена, вапоризация на ендотела и денатурация на съединителната тъкан в съдовата стена.  

В България първата лазерна облитерация на разширени вени е извършена през 

Януари 2007 г. До момента у нас с лазерен урeд се работи в няколко флебологични центъра 

в големите градове, като един от основните е във Варна. 

 

2. Оценка на резултатите 

 

В дисертационния труд са обобщени резултатите от лечението на пациенти за 

петгодишен период 2009 – 2013 г. Оформени са две главни групи, които се различават 

основно по дължината на вълната на приложената лазерна енергия: група А – с 980 нм. и 

група В – с 1 470 нм. Всяка от тях е разделена на две подгрупи и така се оформят четири 

подгрупи, при които е извършено лечение на разширените вени на долните крайници. Броят 

на преминалите пациенти е достатъчно голям и гарантира представителност на резултатите.  

Пациентите са проследени про- и ретроспективно по отношение на демографските 

данни, анамнеза, статус, лабораторни и образни изследвания, вид лечебна процедура, 

усложнения. Резултати са сравними с повечето публикации в световната литература. 

Субективната оценка при лечението на пациентите през изминалите години показва, че 

повечето от тях са доволни от проведеното лечение. 
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3. Изводи и приноси на дисертационния труд 

 

Основният извод на автора е беспорното преимущество на ендоваскуларната 

лазерна аблация спрямо класическите отворени оперативни методи.  

В резюме изводите посочени от дисертанта са четири на брой и се базират на 

цялостния анализ на информацията върху литературния обзор, клиничния материал, 

анализа и обсъждането на собствените резултати.  Те са добре формулирани и отразяват 

съществена част от анализираните раздели. Имат научна, потвърдителна и приложно-

практическа стойност.  

Приносите от дисертационния труд, изведени от  д-р Ангел Борисов Ангелов, са 

общо 9, от които 3 са с оригинален характер, 6 – с научно-приложен и потвърдителен 

характер. 

4. Автореферат 

 

Авторефератът отразява точно и коректно основните части и раздели на 

дисертационния труд.  

Както дисертационния труд, така и авторефератът са написани на ясен и правилен 

български език и много добре стилистично оформени и онагледени. 

 

5. Публикации във връзка с темата на дисертацията 

 

Д-р Ангел Ангелов е представил списък с 7 публикации в медицински списания по 

темата на дисертационния труд, като в две от тях е самоостоятелен автор, в четири е първи 

автор и в едно е трети автор. 

 

6. Заключение  

 

Според мен това е един напълно завършен и много добре структуриран 

дисертационен труд, във вид и обем отговарящ напълно на изискванията на ЗРАСРБ, 

Правилника за приложението му и Правилника на М У – Варна.  

Темата е актуална и със клинично значение в съвременната ангиология, флебология 

и съдова хирургия. Отразява резултатите за пет години на автора, като съдържа научни и 

научно-практически резултати, които представляват приноси с оригинален, потвърдителен 

и научно-приложен характер. 
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Отчитайки професионалното развитие, публикационната дейност и научните изяви 

в националните и международните форуми на хирурзите, както и цялостната ми оценка, 

убедено препоръчвам на уважаемите членове на НЖ да гласуват положително и да 

присъдят на д-р Ангел Борисов Ангелов ОНС „доктор“ по научната специалност 

„сърдечно-съдова хирургия“. 

 

 

14.11.2014 г.                               С уважение: 

гр.  Варна                                                       Проф. д-р Росен Маджов, д.м.н.   


