
Р Е Ц Е Н З И Я

от  проф.д-р Тома Пожарлиев дмн 

на дисертационният труд на д-р Радосвет Петров Горнев  на  
тема “ПРЕВЕНЦИЯ НА УСЛОЖНЕНИЯТА ПРИ 

РАДИКАЛНИ ОПЕРАЦИИ НА КОЛОРЕКТАЛЕН РАК ” 
за присъждане на образователна и научна  степен 

“ДОКТОР”

Дисертационният труд на д-р Горнев  е написан на 135  
машинописни страници, включително библиографска справка  
от 141 автори. Онагледен е с 30 фигури и 24 таблици.

Темата  е  посветена  на  един  важен  момент  от  
хирургическата  дейност  –  оперативното  лечение  на  коло-
ректалния карцином. Като се има предвид, че заболяването  
прогресира  значително  в  последните  десетилетия,  засяга  
активната  възраст  на  населението,  честотата  във  
възрастта  над  60  години  е  най-висока  и  обикновено  тези  
пациенти  са  с  редица  придружаващи  заболявания.  
Адмирираме  усилията  на  дисертанта  да  погледне  на  това  
заболяване  и  от  една  друга  светлина  –  да  се  отчетат  
причините  за  ранните  и  късните  усложнения  от 
оперативното лечение на колоректалния карцином.

Дисертационният  труд  съдържа:  въведение  и  
литературен  обзор  –  40  страници,  цел  и  задачи  –  1  стр.,  
материал  и  метод  –  24   стр.,  собствени  резултати   –  24  
стр.,обсъждане – 13 стр. и изводи.

Литературният  обзор  показва,  че  авторът  е  най-
подробно запознат с диагностиката и оперативното лечение  
на  коло-ректалния  карцином.  Той  представя  съвременните  
схващания на авторите за диагностиката на заболяването,  
неговото  стадиране  с  използване  на  съвременни  
диагностични  методи,  техниките  на  оперативно  лечение  
според  локализацията  на  тумора.  Съществено  внимание  се  



обръща  на  оперативните  техники,  целящи  намаляване  на  
оперативните  усложнения.  Представят  се  честотата  на  
ранните и късните постоперативни усложнения. Д-р Горнев  
най-коректно  е  цитирал  авторите  и  представя  техните 
резултати. В настоящия  дисертационнен труд д-р Горнев си  
е  поставил   следната  цел:  “Да  изследва  честотата  на  
усложненията  и  рисковите  фактори  при  радикални 
дебелочревни  операции  по  повод  колоректален  карцином,  
както и да се предложат методи за профилактиката им”.

За  постигането  на  тази  цел  си  е  поставил  5  задачи,  
които е и изпълнил.

В  главата  –  “Материал  и  методи”  се  представят 
изследвани, лекувани и оперирани пациенти за колоректален  
рак. За период от 10 години /2004 – 2014/ са диагностицирани  
и оперирани 405 пациенти. Пациентите са били оперирани в  
следните бази:

- УБ “Лозенец” – 253
-УБАЛ “Св.Анна” – 27
- 1ва МБАЛ – София 125.

От  всичките  405   пациенти  са  изключени  42,  поради  
извършване  на  палиетивни  процедури.  По  този  начин  
дисертанта  обследва  363  пациенти.  Д-р  Горнев  е  бил  
оператор в 85% от случаите, а в останалите е участвал като  
асистент.

За яснота на обследването дисертанът   предварително  
е дефинирал усложненията като:

1. Интраоперативни : лезия на паренхимен орган, лезия  
на кух коремен орган, интраоперативна кръвозагуба /  
по-голяма от 500мл./, интраоперативна смърт. 

2. Ранни  постоперативни  усложнения:  супурация  на  
оперативната рана, инсуфициенция на анастомозата,  
кървене,  инфекциозни,  илеус,  дехисценция  на  
опетативната рана,  кардиопулмонални , смърт.



Представени  са  методите  за  диагностика,  клинично  
стадиране и предоперативна подготовка.

Дисертантът  прилага  всички   съвременни  методи  за  
диагностката  на  колоректалния  карцином.  Оценяват  се  
възможностите на ехографията, колоноскопията, КТ, ЯМР,  
ендолуменнта ехография.

Авторът  обръща  особенно  внимание  на  
предоперативната  подготовка  на  пациентите.  Поради 
честотата  на  придружаващите  заболяване  е  необходимо 
тяхната  диагностика,  консултация  със  съответните  
специалисти и корекция на показателите.  Той отчита и в  
процентно отношение придружаващите заболявания. 

Всички  пациенти  са  приемали  преоперативно 
лаксативни средства.

Представени са и  техниките на резекцията на колона  
при  различните  локализации,  както  и  при  ампутация  на  
ректума.  Споделя  и  своя  за  сега  скромен  опит  от 
лапароскопски резекции при колоректален карцином.

Д-р  Горнев  обръща  внимание  на  използването  на  
инструмента  LigaSure за  прекъсване  на  тънкото  и  дебело  
черво. Използва се термичната енергия на инструмента, при  
което  се  “заварява”  и  едновременно  прерязва  дебелото  или  
тънкото  черво  при  необходимост  от  неговото  прекъсване.  
При това не е необходимо да се налагат шевове на чревната  
стена.  По  този  начин  се  пести  време  и  е  налице  пълна  
асептика. След прерязване на чревната стена, тъй като тя е  
и  херметично  “запоена”  се  налага  само  един  кесиен  шев.  
Същият е  и  ефекта на  инструменталното  прекъсване  на  
червото с  линиарен  ушивател.  В  случая  обаче  се  правят и  
значителни  икономии.  За  потвърждаване  на  ефекта  на  
“заваряване” на резектата, д-р Горнев е провел експеримент  
на резицирани тънки и дебели черва и е установил, че и при  
принудително  пневматично  налягане  “завареният”  край   е  
напълно хермитизиран.

За предотвратяване на  инсуфициенцията при ниските  
предни резекции, д-р Горнев е използвал различни приоми:



1. Задължително  използва   автоматчни  ушиватели  –  
първо  линеарен за  прекъсване  на дисталния участък и  
второ – кръгов  за извършване на анастомозата.

2. След  извършване  на  анастомозата  прави  проба  за  
херметичност с вода или въздух чрез въведен през ануса  
катетър.

3. При  много  ниски  и  “опасни”  за  инсуфициенция  
анастомози  въвежда  т.н.  подвесна  илеостомия  за  
дебарасация на чревното съдържимо. По този начин се  
избягва  постоперативният  балонаж  на  корема  от 
чревната пареза, както и се намалява възможността от  
инсуфициенция.  Предимството  на  метода  пред  
прилаганите от други автори илеостомии за тази цел / с  
прекъсване на пасажа/ е, че в тези случаи след изваждане  
на  дрена,  интубирал  тънкото  черво,  фистулата  се  
затваря спонтанно и не е необходима реоперация.
В  глава  “Собствени  резултати”  са  преставени  

оперираните  пациенти  –  57,3%  са  мъже  и  42,7%  жени.  
Средната  възраст  на  пациентите  е  67  години,  като  най-
младият  е  бил  на  27,  а  най-възрастният  на  91  години.  
Извършен  е  и  статистически  анализ  на  наличините 
резултати.  Представени  са  в  процентно  отношение  най-
честите придружаващи заболявания. В таблица е показана и  
локализация на тумора - в брой и в проценти.

По същия начин е отразен и стадия на заболяването по  
системата TNM.

На  всички  пациенти  е  определен  стадият  на  
диферинциация на тумора – грейдинг.

В специална таблица д-р Горнев представя извършените  
видове  оперативни  интервенции:  десностранна 
хемиколектомия, левостранна хемиколектомия, резекция на  
сигма,  предна резекция,  ампутация на ректум,  операция на  
Хартман, резекция на колон и черодробни резекции, тотална  
колопроктектомия.

При разглеждане на усложненията са отчетени 9,09% 
интраоперативни и 14,32% постоперативни усложнения.

При 21,3% от случаите се е наложило да се извършват и  
т.н. блокови резекции : парциални резекции на тънко черво,  



пикочен  мехур,  резекция  и  имплантации  на  уретер,  
аднексектомии, чернодробни резекции.

Д-р Горнев съпоставя резултатите получени след ръчно  
извършване на анастомоза и след използване на автоматичен  
съшивател , резултати с дебарасираща колостома и такива с  
дебарасираща  подвестна  илеостома.  Анализът  показва,  че  
при прилаганите от него методи резултатите са по-добри, с  
по-малко усложнения.

В  главата  “Обсъждане”  д-р  Горнев  представя  своите  
резултати. От тях св вижда, че са постигнати значителни  
успехи  –  нисък  процент  на  интра-  и  постоперативни  
усложнения,  ниска  смъртност.  Тези  резултати  са  
съпоставими с публикувани от водещи лечебни заведения. Тук  
той  още  веднъж  се  аргументира  за  прилагането  на  
представените  методи  за  превенция  на  усложненията.  
Постигната  е  и  добра  постоперативна  преживяемост  –  в  
момента 98 от пациентите са живи.

Направени  са  10  извода  от  настоящия  труд,  с  които 
напълно съм съгласен. Повечето от тях имат потвърдителен  
характер, но изводите 4,5,6 и 7 имат приносен характер, тъй  
като авторът въвежда специални методики за намаляване на  
усложненията и отчита подобрени резултати.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Настоящият дисертационен труд третира съществено  
важен  проблем  в  областа  на  общата  хирургия.  
Диагностиката  и  оперативното  лечение  на  колоректалния  
карцином  се  подобрява  съществено  в  последните  години  с  
използването на  съвременните диагностични и  оперативни  
техники. Независимо от това е желателно резултатите да  
се  подобряват.  На  основание  голям  личен  диагностичен  и  
оперативен  опит,  д-р  Горнев  е  обследвал  363  оперирани  
пациенти,  отчел  е  интраоперативните  и  ранните  
постоперативните  усложнения  и  е  предложил  и  въвел  



методи за превенция на усложненията. Добрите резултати  
показват, че е безспорен ефектът от прилагането на всички  
превантивни приоми.

Като приноси в дисертационния труд мога да посоча:

1. Анализ  на  363  пациента  оперирани  за  колоректален  
карцином с активното участие на автора.  Отчетени 
са  интраоперативните  и  ранните  постоперативни 
усложнения.

2. Въвежда в практиката прекъсване на тънко и дебело  
черво  с  биполярент  ток,  при  което  резекционната  
линия  се  “запечатва”  херметично  и  се  избягва  
контаминация,  печелят  се  време  и  средства  /в  
сравнение с използване на стаплер/. В експеримент на  
чревен  резектат  е  доказал,  че  чревният  край  е  
херметично “запоен”.

3. За превенция на инсуфициенция на трудни анастомози  
при  ниски  ректални  резекции  прилага  дебарасация  с  
подвестна  илеостомия.  Освен,  че  намалява  
възможноста  за  инсуфициенция,  тя  не  подлежи  на  
оперативно затваряне.

4. Въвежда  в  практиката  рутинно  проверка  за  
херметичност на анастомозата при ниски резекции на  
ректум.

Д-р  Горнев  представя  10  публикации  във  връзка  с  
темата.

Д-р Радосвет Горнев има 24 годишен хирургичен стаж.  
Започва като ординатор, а след това и старши ординатор в  
1ва МБАЛ – София. От 2008 година е началник на Клиника по  
хирургия в УБ – “Лозенец”. Той е хоноруван преподавател по  
хирургия  към  Катедра  по  хирургични  болести,  Медицински  
факултет,  СУ  “Св.  Климент  Охридски”.  Специалзирал  е  
хирургия в Любляна и САЩ. Владее английски и руски език.



Д-р Горнев е активен член на хирургическото дружество.  
Има значителен опит в голямата планова и спешна хирургия.

Дисертационният  труд  отговаря  на  изискванията  за  
научните  степени  и  звания  и  това  ми  дава  основание  да  
препоръчам на почетаемите членове на журито да присъдят  
образователна и научна  степен “Доктор” на д-р  Радосвет  
Горнев.

 

24.06.2014г
София                                          проф.д-р Тома Пожарлиев дмн:


