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1. Актуалност и целесъобразност на тематиката 

Темата на представения дисертационен труд е актуална и с 

научно-приложна стойност. Тя се основава на най-съвременен метод в 

образната диагностика и по-специално в неврорентгенологията, 

каквито са образите, базирани на дифузията и перфузията. Целта : „Да 

се проучи ролята и значението на дифузионните и перфузионните 



магнитно-резонансни техники при диагностиката, диференцирането и 

оценка на степента на дифузните глиални мозъчни тумори, и да се 

определи има ли статистически значими разлики в ADC и rCBV 

стойностите на различните хистопатологични типове глиоми според 

степента им, както и наличието на прагови стойности за 

разграничаване на ниско- от високостепенните глиоми" директно 

определя свързаността с практическата полза. За изпълнението на 

целта са формулирани шест задачи, които отговарят на поставената 

цел, развиват целта и позволяват нейното изпълнение. 

2. Структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е изложен на 117 страници, чийто компютърен 

формат не съответствува на стандартна машинописна страница 

(трансформирани в такъв би имал обем около 160 стандартни стр.). 

Трудът следва общо взето класическото структуриране на работа от този 

тип, като някои отдели имат оргинално авторово изразяване. Основните 

раздели при горепосочените условия са в следните обеми: Въведение - 2 

стр., Литературен обзор - 42 стр., Цел и задачи - 1 стр., Материал и 

методи - 9 стр., Резултати и Обсъждане - 33 стр., Изводи - 1стр., 

Приноси - 1 , Библиография - 20 стр. Онагледяването включва 22 таблици 

и 35 фигури с много добро качество. 

3. Познаване на проблема. 

Изчерпателността на литературния обзор е впечатлявща. Последният 

демонстрира доброто познаване на проблема, мащабното проучване на 
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литературните данни и детайлност, в някои отдели дори по-голяма от 

необходимото. В литературния обзор последователно са разгледани 

съвременните схващания за класификацията на глиомите, за 

патоанатомичните им варианти, за генетиката и молекулярната биология. 

Разгледани са актуални данни за възможностите на образната 

диагностика, терапевтичните методи и прогнозата. Литературният обзор 

се базира на 353 библиографски знака, от които 4 на кирилица и 349 на 

латиница, всички надлежно маркирани в изложението. 137 от посочените 

източници са публикувани след 2005 година или 39% са от последните 

десет години. Изведени са 15 извода от литературния обзор. 

4. Материал и методика на проучването 

Използваният материал, а именно - изследваните 46 пациенти с 

глиоми, пред вид честотата на този вид неоплазми, е напълно достатъчен 

за получаване на достоверни резулатати. Прилаганите стандартни и 

оптимизирани протоколи на магнитнорезонасното изследване и 

контрастното усилване на образа са представени с детайлно описание, 

позволяващо възпроизводимост и осигуряващи комплексност и 

обективност на анализа . Изборът на статистически методи и графичното 

им представяне е адекватно и подробно представено. 

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд е задълбочено проучване на най-съвременна 

технология в магнитнорезонансна образна диагностика в традиоцинно 

трудната диагностична и терапевтична област, каквато са глиомите. 



Последните демонстрират значителна хетерогенност. Трудът третира 

област, където няма общоприети стандарти в техниката, напр. на 

перфузионното изследване. Получените резултати демонстрират ролята на 

показателите на дифузионния капацитет и регионалния кръвен обем при 

глиомите от различнитепо степен глиоми. Получените данни за праговите 

стойности на видимия дифузионен коефициент е в унисон с други най-

съвременни научни публикации. Подобни са данните от проучванията 

върху регионалния мозъчен кръвен обем. Критично се разглежда ролята 

на контрастното усилване при изследваните тумори. Критичният подход и 

личното становище на автора към получените резултати и в сравнителния 

анализс литературните данни е ясно отразен. 

Авторефератът отразява адекватно съдържанието на дисертационния 

труд. 

Като публикации във връзка с дисертационния труд д-р Георгиев 

представя има 12 заглавия. Пет от тях са изцяло публикувани: 2 в 

чуждестранна научна периодика, 3 - у нас. От съобщенията на научни 

форуми 3 са изнесени в чужбина, 4 в страната. 

Процедурата по провеждане на докторантурата е спазена: д-р Георгиев 

е положил с отличен кандидатския минимум и е отчислен с право на 

защита със заповед № Р-109-94 от 6.4.2015 на Ректора на МУ - Варна. 

6. Приноси и значимост на дисертационния труд 

Дисертационният труд съдържат научни-теоритични и научно-

приложни приноси. Те касаят ролята на дифузионното и перфузионното 
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магнитно-резонасно изследване за диференцирането и оценката степента 

на глиалните тумори. Приносен характер имат изведените заключения за : 

• ролята на стойностите на минималния видим дифузионен 

коефициент и на максималния регионерен кръвен обем при 

нискостепенни и високостепени глиоми 

• както и ролята на праговите стойности на дифузионния 

коефициент и регионалния кръвен обем за разграничаването на 

нискостепенни от високо степенни глиоми. 

7. Критични бележки и препоръки: 

Към труда могат да се отправят следните критични бележки: 

• Формулировките правят някои от абзаците от разделите 

„материал и методи" и „резултати и обсъждани" логически по-

подходящи за други места в изложението на текста. 

Коментарната част в обсъждането би могла да се даде по-

обстойно. 

• Отделни изречения биха могли да претърпят по-точна редакция, 

дори в изводите. 

• Библиографията не е цитирана навсякъде по един и същи начин. 

Изразените критични бележки ни най-малко не намаляват научната 

стойност на труда. 
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8. Лични впечатления от автора 

Д-р Радослав Йосифов Георгиев е роден 1976 година. Завършва 

медицина през 2001 година. От 2002 е клиничен ординатор, а от 2003 е 

асистент, от 2011 - главен асистент в Катедрата по „Образна диагностика 

и лъчелечие" Медицинския университет, Варна. През 2007 придобива 

специалност "Образна диагностика", а през 2014 - има призната 

Европейска диплома по неврорентгенология след успешен изпит. Има 

девет краткосрочни специализации престижни лечебни заведения в 

чужбина. 

Познавам добре професионалното израстване на д-р Георгиев. Той е 

млад, изключително добре подготвен специалист, утвърден в 

рентгенологичните среди у нас. Член е на Българската асоциация по 

радиология, Европейското дружество по радиология ESR, Европейското 

дружество по неврорентгенология ESNR. Владее писмено иговоримо 

английски и немски език. 

9. Заключение 

Дисертационният труд на д-р Радослав Георгиев „Магнитно-

резонансна дифузия и перфузия за диференциране и оценка степента 

на дифузните глиалнн мозъчни тумори при възрастни" е задълбочен 

и детайлен, съдържа научно-теоригични и 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. Авторът е вече утвърдено име сред 

специалността у нас с международно защитена квалификация. 
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Убедено препоръчвам на уважаваните членове на Научното жури да 

дадат своя положителен вот и за присъждане на д-р Радослав Йосифов 

Георгиев, главен асистент, образователната и научна степен 

„доктор". 

Рецензент: 

Проф. д-р Васил Хаджидеков, дм 

Ръководител на Катедрата по образна 
диагностика, МУ- София 

София, 12 май 2015 
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