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РЕЦЕНЗИЯ 

 

От: проф. д-р Николай Габровски, дмн, началник на Клиника по неврохирургия, 

УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” – София. 

 

Относно:  дисертационен труд на д-р Тома Юриев Спириев на тема: 

„Предоперативно 3D планиране и 3D симулация на неврохирургични достъпи 

при краниални хирургични интервенции”, за присъждане на образователна и 

научна степен “Доктор”. 

 

 

Д-р Тома Юриев Спириев е роден 25ти ноември 1984, София. Завършва  

9та Френска Езикова Гимназия “A. de Lamartine” през 2003г. През 2009г. 

дипломара като магистър по медицина в Медицинска Академия, Медицински 

факултет, София с грамота за отличен успех и високи постижения в 

овладяването на медицинската наука и практика. Специализира неврохирургия 

в Токуда Болница, София от 2011г. През 2015г. полага успешно изпит за 

специалност по неврохирургия. Успешно полага изпита на Европейската 

Асоциация по Неврохирургия през 2018г. 

Д-р Тома Спириев има забележителна поредица от награди, сред които 

прави впечатление: награда към МАZ (mikrochirurgisches Ausbildungszentrum) 

асоциация Линц, Австрия за курс по микрохирургия 2010г.; награда от 

Европейската Асоциация по Неврохирургия/Congress of Neurological Surgeons за 

стипендия за обмен – курс по неврохирургия Сан Франциско, САЩ 2014г.; 

Награда от Европейската Асоциация по Неврохирургия/Кодман за обучителен 

период в Университетска Клиника по Неврохирургия Марсилия (Франция), 

Университетска клиника Цюрих (Швейцария), 2014г.; награда за най-добро есе 

към Европейската Асоциация по Неврохирургия/курс за напреднали по 
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невроонкология – Лондон, Англия 2016г.; награда Braakman за най-висок 

резултат от всички явили се през 2018 година и други. 

Д-р Тома Спириев е преминал през множество специализации, клинични 

стажове и проекти в Германия, Швейцария, Дания, Холандия, Франция, Япония, 

Испания, Италия и други при някои от водещите имена в европейската и 

световна неврохирургия. Провел е над 15 специализирани курса по различни 

неврохирургични теми в САЩ, Франция, Дания, Германия, Великобритания и 

други и е взел участие в над 25 научни форума и конференции. Ползва свободно 

английски, френски и немски както и софтуер за обработка на видео, 

изображения, 3D графики и анимации, 3D принтиране и други.  

Д-р Тома Спириев има 36 реални научни публикации, значителна част от 

които са в престижни международни списания, а презентациите и съобщения 

на конгреси са 57. 

Дисертационният труд е представен на 163 страници и съдържа 2 таблици, 

57 фигури, 14 видео файла (означени с web линк), 5 графики. Литературната 

справка включва 290 заглавия, от които 8 на кирилица и 282 на латиница. 

Структурата на дисертацията е добре балансирана и в съответствие с 

изискванията.  

Темата на дисертацията е актуална, важна и интересна. Цифровите 

технологии преживяха истинска революция през последните десетилетия и това 

неизбежно оказа влияние на медицината и в частност на неврохирургията. 

Доскоро предоперативното 3D планиране и 3D симулация бяха привилегия на 

малък брой изключително скъпи софтуерни продукти, а необходимата 

изчислителна мощ ограничаваше използването им само в единични центрове. 

Ситуацията сега е коренно различна и тези високи технологии вече могат да 

бъдат използвани с помощта на безплатен софтуер и напълно достъпен 

хардуер. Именно тук се очертава и необходимостта от подобни научни трудове, 

които да направят ясна връзката между вече достъпните високотехнологични 

възможности и неврохирургичната практика, между 3D планирането с 
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визуализация на комплексната анатомия и реалната подготовка на 

хирургичната интервенция. Приложенията на 3D планирането и визуализацията 

в неврохирургията са разнообразни: като средство за изчисление на обема на 

орбитата, изследване на анатомичните варианти и важни ориентири на 

сфеноидния синус, количествено определяне на област на експозиция на 

хирургични достъпи, изчисление на траекториите за вентрикулопункция, съдова 

неврохирургия, оценка на степента на ендоскопска резекция на тумори на 

черепната основа, анатомични проучвания и симулация на траектории до 

интракраниални лезии, спинална хирургия и други. Същевременно, множество 

проучвания демонстрират с категоричност, че триизмерните технологии за 

визуализация на медицински изображения намират все по-широко и успешно 

приложение като средство за обучение и за анатомични изследвания.  

Адмирирам избора на софтуер за настоящото проучване. Важно е да се 

подчертае, че програмата Horos е достъпна напълно безплатно. Като цяло, 

повечето от разглежданите решения са с отворен код и са на разположение на 

всеки, който проявява интерес – огромна стъпка в демократизирането на това 

познание. Същевременно OsiriX/Horos  са били обект на множество 

сравнителни проучвания за предоперативно планиране и визуализация и се 

очертават като един от най-надеждните и близки по функционалност до скъпите 

софтуерни алтернативи. Не на последно място трябва да се отбележи, че 

програмата притежава добър и опростен интерфейс с множество функции за 

обработка на 2D и 3D DICOM изображения което я прави добър и интуитивен 

инструмент за изследвания в ръцете на лекари от различни области на 

медицината.  

Цел на научния труд е да се верифицира точността и приложимостта на 

софтуерния пакет OsiriX и Horos с оглед използването му като средство за 

предоперативно планиране в краниалната неврохирургия. За постигане на 

поставената цел са дефинирани седем задачи.  
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Проучването има проспективен характер, обхваща периода януари 2012г. – 

декември 2018г. и включва 232 случая, от които интрааксиални лезии-108, 

екстрааксиални тумори-59, съдова патология-44, черепно-мозъчна травма и 

реконструкции-21 случая. Основния програмен продукт е OsiriX и неговия 

аналог – Horos.  

Д-р Тома Спириев представя подробно интерфейса на програмата и всички 

ключови техники, които трябва да се познават за предоперативното планиране 

– локализиране на проекцията на лезията върху краниума, планиране на 

кожния разрез, краниотомията и други. Методите и стъпките са онагледени с 

референтно авторско видео. Това е в синхрон със съвременните нагласи за 

визуализация на обясненията в текста и представлява значително и бих казал 

незаменимо предимство, съкращаващо значително времето за усвояване на 

стъпките и отварящо достъпа до много по широка публика. Като цяло, 

онагледяването в научния труд е на изключително високо ниво. 

Описаните методи и стъпки впоследствие са използвани в развит от автора 

алгоритъм, специфичен за патологията, за която се осъществява планирането: 

интрааксиална, екстрааксиална лезия, съдова патология и реконструкция. 

Планирането на интервенцията включва подробно всяка стъпка - от кожния, 

разрез и евентуално ламбо от перикраниум, през краниотомията, до съдовата 

анатомия (кожни, повърхностни, дълбоки, артериални и венозни), мозъчните 

гънки и бразди и траекторията. Алгоритъмът е онагледен със снимки от 

работния прозорец на програмата, генерираните модели, операционната зала, 

операционния микроскоп, интраоперативния ехографски образ, стъпка по 

стъпка, което улеснява максимално разбирането, усвояването и приложението 

на техниките. Корелирането на предоперативни образи, генерирани модели, 

интраоперативна находка е много добре документирано и онагледява 

предимствата на предложения метод.  
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Авторът подхожда критично към предложения от него алгоритъм и 

първата задача, която си поставя и която е неотменимо условие, за да се 

прилагат описаните методи в медицината е установяването на тяхната точност.  

Разбира се, при част от представените случаи толкова подробно планиране 

само по себе си не е наложително за осъществяване на прецизна интервенция, 

но усъвършенстването на алгоритмите е нормално да включва и иначе рутинни 

процедури.  

От друга страна, добавената стойност от планирането, анализът и изборът 

на различни възможни достъпи при част от по-предизвикателните случаи е 

безспорна, а предимствата - категорични.  

Едно от важните качества на настоящото проучване е, че то има 

проспективен характер и представените резултати отразяват кривата на 

научаване, трудностите и решаването на конкретните проблеми в хода на 

проучването, както и реалния времеви интервал необходим за въвеждане на 

една нова технология в рутинната практика. 

Детайлно е представен целия процес на разработване на алгоритъма, 

включително с грешките и неточностите, както и пътя за тяхното преодоляване. 

Това е съществено, защото сложен софтуер като използвания има огромни 

възможности, но и създава условия привидно правилни изводи и наблюдения 

да се окажат неточни ако не са използвани правилните инструменти при това в 

правилната последователност.  

Много интересна и богата на допълнителна информация за различните 

патологии, при които методът се прилага, някои тънкости на процеса, грешки, 

които трябва да е избягват и сравнение с вече публикувани подобни 

проучвания.  

Особен интерес и демонстрация на новаторски подход е интегрирането в 

интраоперативното управление на програмата на устройство за виртуална 

реалност, в конкретния случай - Leap Мotion. Устройството позволява 

управление само с жестове, без да се докосва клавиатурата и тракпада на 
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компютъра. Това е много находчиво решение на реален, практически проблем – 

управление на компютъра по време на интервенцията без да се нарушава 

стерилността.  

Друг важен приносен елемент е, че представените алгоритми за 

предоперативно планиране са разработени индивидуално за различните 

патологии, представени са стъпка по стъпка и са със значителна точност. С 

всичко това се гарантира възможността за тяхната възпроизводимост, 

надеждност и приложимост в ежедневната неврохирургична практика.  

Изцяло в духа на новаторство, в който е издържан научния труд, се 

дискутира възможността за подготовка на създадените модели и 

експортирането им за 3D принтиране – един станал достъпен едва отскоро, но 

много обещаващ метод за бързо прототипиране чрез адитивно производство. 

Предложения в научния труд метод за 3D планиране и 3D симулация на 

неврохирургични достъпи е полезен и с това, че принуждава хирурга да 

осмисли и онагледи всеки аспект от планираната интервенция. Това го прави 

важен инструмент за обучението на млади неврохирурзи. От друга страна, при 

сложни, комплицирани случаи, той може да бъде решаващ фактор в избора на 

един или друг хирургичен достъп.  

Направените изводи са с практическа насоченост и като цяло обобщават 

високата научна и приносна стойност на дисертацията. Приносите са разделени 

на научно-теоретични, методични и научно-приложни.   

Публикациите свързани с дисертационния труд са 6, две от които на 

английски език. Представянията на български и международни конгреси се 6, 

всички на английски език.  

В заключение, дисертацията на д-р Тома Спириев е продукт на 

няколкогогодишно, проспективно проучване и усъвършенстване на методите за 

предоперативно 3D планиране и 3D симулация в неврохирургията – една 

съвременна и изключително интересна, бурно развиваща се област на 

познанието. Систематичния подход, задълбочения анализ и ясния синтез правят 
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този труд задължителен наръчник, фундаментално четиво за всеки, който иска 

да ползва подобни техники в своята практика. 

Въз основа на гореизложеното намирам, че дисертационен труд на д-р 

Тома Спириев на тема: „Предоперативно 3D планиране и 3D симулация на 

неврохирургични достъпи при краниални хирургични интервенции”, има 

необходимите качества и отговаря на всички крититерии за присъждане на 

образователна и научна степен “Доктор”. 

 

 

10.05.2019     

София     (Н. Габровски) 

 
 


