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1. Актуалност и целесъобразност на тематиката, целта и задачите: 

Актуалността на предложения за рецензиране дисертационен труд се 

определя както от социалната значимост на третираното заболяване, така и 

новите възможност които дава позитронноемисионната томография 

съчетана с компютърна томография. Методът заема все по-голямо място в 

съвременната медицинска практика, обединявайки визуализацията на 

повишения метаболизъм с акуратна анатомична локализацията на 

процесите. Съчетанието на фунционална и морфологична информация 
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остава двигател, както в усъвършенствуването на образнодиагностичните 

методи, така и в еволюцията на технологиите. 

Целта на дисертационният труд е формулирана както следва: „Да се 

проучат диагностичните възможности на перфузионната белодробна 

сцинтиграфия и ПЕТ/КТ при първичен карцином на белия дроб с оглед на 

първичната диагноза, стадиране, операбилност и ефект от проведеното 

лечение". Определението е ясно и точно, посочените 6 задачи за постигане 

на целта я допълват. Те се свързват със съвременния интерес от натрупване 

на нови данни за приноса на хибридните методи в стадирането и 

мониторирането на пациенти с белодробни неоплазми. 

2. Структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд спазва класическото структуриране на работа 

от този тип. Съотношението на отделните раздели е приемливо и позволява 

рефериране в отделните компоненти. Той включва, върху 198 стандартни 

машинописни страници : Увод и Литературен обзор - 52 стр., Цел и задачи -

1 стр., Материал и методи - 18стр., Резултати и Обсъждане - 105 стр., 

Изводи - 4 стр., Приноси - 2 стр.,., Библиография -6 стр. 

3. Познаване на проблема 

Литературният обзор предлага широк и многостранен поглед върху 

проблема. Последователно са изложени: 
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- съвременните представи за епидемиологията и тенденциите на 

заболяваемостта от белодробния карцином, хистологическото 

разпределение, съвременото класифициране 

- съвременните познания за възможностите на образните методи, като 

място е отделено и на приноса на визуализация на перфузията чрез 

компютърна томография и магнитен резонанс, инвазивните методи 

асистиращи диагностика. 

- нуклеарно-медицинските методи със специфичната роля на 

различните радиофармацевтици и възможности за функционална оценка 

- хибридните методи, с очакван акцент върху позитронноемисионната 

томография съчетана с компютърна томография, като обширните 

литературни данни са сполучливо прегледно представени. Анализирани са 

възможностите, които откриват тези методи за планиране на лъчелечение, 

както и риска от фалшиво-негативни резултати 

Литературният обзор се базира на 265 библиографски единици, от 

които 31 на кирилица. Той завършва с анализ на дискутабилни проблеми в 

тематиката и са изведени изводи. Обзорът демонстрира, както 

информативността на дисертанта, така и опита му при представяне на 

данните. 

4. Материал и методика на проучването 

Анализирани са находките от прилаганите методи при 549 болни -

обем, който позволява получаването на достоверни резултати. Протоколите, 

по които са провеждани изследванията са описани детайлно и позволяват 
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възпроизвеждането им. Аргументирано са избрани и приложени 

статистическите методи. Разпределението на материала по групи 

съответствува на прилаганите методи и отговаря на поставените задачи. 

5. Обща оценка на дисертационния труд 

Подробното изложение, представянето на резултатите и обстойното 

им анализиране оставят много добро впечатление за задълбоченост на 

проучването. Разделът "Резултати и обсъждане" съдържа два големи 

раздела: Перфузионна сцинтиграфия при карцином на белия дроб и РЕТ/СТ 

при карцином на белия дроб. Вторият привлича вниманието с авторовите 

резултати и анализът им относно значението на стойността на 

стандардизираното натрупване на 18F-FDG (standardized uptake value 

(SUVmax) при различните групи пациенти с недребноклетъчен карцином и 

връзката с преживяемостта. 

Изведени са 11 извода от резултатите, като най-значими са тези, 

които определят ролята на SUVmax за прогнозата. Интерес представлява 

статистически изведената корелация между стойностите на SUVmax на 

метастазите в белия дроб и плеврата. 

Във връзка зс дисертацията д-р Георгиева представя три изцяло 

публикувани статии на английски език в научни издания у нас. 

Авторефератът отразява адекватно съдържанието на дисертационния 

труд.. Представените документи потвърждават законосъобразността на 

процедурата. 
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6. Приноси и значимост на дисертационния труд 

Приемам авторовата формулировка на приносите. Значимата част от 

тях е върху възможностите на позитронноемисионната томография 

съчетана с компютърна томография при белодробния карцином, като 

напълно съвременен хибриден метод, нов за страната, приложен върху 

голям клиничен материал в различни фази от протичане на заболяванието. 

Доказва се с адекватни статистически методи на връзката на SUVmax с 

размера на първичния тумор, с метастазите в регионалните лимфни възли, с 

преживяемостта, статистически значимата връзка между SUVmax на 

метастазите в белия дроб и SUVmax на метастазите в плеврата, различията 

при различни стадии на първичния тумор и различните хистологични 

видове. 

7. Критични бележки и препоръки: 

Нямам съществени критични бележки по представения 

дисертационен труд, които да оспорват значимостта му. Считам,че отделни 

пасажи, в това число и изводите биха могли да се формулират по-сбито. 

8. Лични впечатления от автора 

Д-р Нина Георгиева има дълъг, богат и разностранен професионален 

път, който я е оформил като утвърден, дългогодишен преподавател в 

областта на медицинската радиология, за която има призната специалност 

от 1983. От 1988 е главен асистент в Медицинския факултет на Тракийския 

университет Стара Загора. Извън дисертационния труд,в д-р Георгиева има 
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участие в 2 учебника, 13 изцяло публикувани статии в научна периодика и 

31 съобщения и доклади на конгреси и научни форуми. Ползва френски, 

английски и руски език. Имам непостредствени положителни впечатления 

от преподавателската и дейност. 

9. Заключение 

Д-р Нина Георгиева е утвърден, опитен преподавател и научен 

работник. Дисертационният труд „Белодробна перфузионна 

сцинтиграфия и РЕТ/СТ за прогноза и операбилност при карцином на 

белия дроб" е посветен е на съвременни методи, в това число и на 

хибриден образен метод за оценка на експанзията и мониторирането на 

белодробния карцином, съдържа научно-приложни приноси, отговаря на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в република 

България и покрива изискванията на Правилника за развитието на 

академичния състав в Медицински университет - Варна. Препоръчвам на 

уважаваните членове на Научното жури да дадат своя положителен вот за 

присъждане на д-р Нина Георгиева, гл.асистеНт, иа образователната и 

научна степен „доктор". / I . 

Рецензент: ( / / / 

Проф. д-р Васил Хаджидеков, дм 

Ръководител на Катедрата по образна 
диагностика, МУ- София 

София, 20.1.2015 
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