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УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

Предоставям на Вашето внимание становище относно дисертационния 
труд на д-р Гиргина Стоянова за получаване на образователната и научна 
степен доктор съгласно съответните нормативни документи.  

1. Биографични данни на докторанта: д-р Гигина Стоянова е завършила 
МЕДИЦИНА в Медицинска академия София през 1981 год.  През 
1986 година придобива специалност по вътрешни болести, а през 
1990 по гастроентерология и диететика. През кариерното си 
развитие д-р Стоянова е била лекар ординатор в 
Гастроентерологично отделение на Окръжна  болница гр.Ямбол, 
лекар ординатор и старши лекар ендоскопист в 
Гастроентерологичното отделение на Пета МБАЛ София и началник 
на Гастроентерологично отделение на Пета МБАЛ София от 2012 
година и понастоящем. Интересите и са насочени към 
диагностичната и терапевтична гастроинтестинална ендоскопия и по 
специално към преканцерозите в стомашно-чревния тракт и 
проследяването на пациентите с карциноми. Има множество 
курсове и специализации, както и участия в научни форуми у нас и в 
чужбина. Членува в Българското дружество по гастроентерология, 
ЕССО и ЕАSL. 

2. Обща оценка на дисертационния труд: 
- Темата е актуална и е свързана с една от най-честите и значими 

патологии в гастроентерологията. Колоректалния рак е социално 
значимо заболяване с относително висока смъртност. 
Преканцерозните състояния на дебелото черво са чести, протичат 
безсимптомно и тяхното диагностициране и лечение играе 
съществена роля в профилактиката на колоректалния карцином. 
Ненапразно в редица напреднали държави е въведен масов 
скрининг за  тези състояния. 
Дисертационният труд се състои от 203 стандартни страници и е 
онагледен с 134 фигури и 24 таблици. Библиографията съдържа 
267 литературни източници от които 10 на кирилица и 257 на 
латиница. 



- Литературният обзор е представен на 44 страници и показва 
задълбочено познаване и проучване на проблема в световен 
мащаб. Проследени са честотата в различните страни, 
скрининговите системи, проследяването на пациентите, като 
особено внимание е отделено на диагностицирането и 
проследяването на отделните преканцерози, както и на рано 
възникналия рак на дебелото черво. Въз основа на обзора са 
направени 9 извода, които служат като основа за разработването 
на дисертационния труд. 

- Цел и задачи: Целта е ясно формулирана, кратка и конкретна и 
определя цялостния облик на дисертационния труд. Задачите са 5 
на брой, са съобразени с целта и определят стъпките за нейното 
изпълнение.  

- Материал и методи: проучването е проведено при 213 пациента 
за период от 7 години – 2012 – 2019 година. Болните са групирани 
в логични и обосновани групи, което подпомага обработката на 
данните и интерпретирането на резултатите. Добро впечатление 
прави индивидуалният подход и групирането на обособена група 
при съответните пациенти. Авторката сама е извършила огромен 
процент от изследванията, клиничните прегледи и други 
дейности свързани с разработката. Използван е широк кръг 
съвременни статистически методи, което прави резултатите 
достоверни. 

- Резултати: представени са на 99 страници ясно и подредено, като 
се анализират последователно четирите основни групи с подгрупа 
за ранно възникнал карцином на колона. Показани са данните по 
пол, възраст, локализция, степен на разпространение, 
придружаващи заболявания, екстраколонни проява и индекс за 
качество на живот. Особено ценни и интересни са данните от 
подгрупата с ранно възникнал карцинам на колона, където се 
установява и най-висока степен на наследственост. Показателни 
са и данните за качество на живот, което е използвано за 
демонстриране на успешните терапевтични намеси и като 
критерий за прекратяване на наблюдението с напредване на 
възрастта. Добре би било да има контролна група или да се 



използват литературни данни за понижаване на качеството на 
живот с напредване на възрастта, при хора без проучваните 
заболявания. Отбелязано е че при част от пациентите са 
направени и генетични изследвания, но те не са отразени в 
резултатите. 

- Обсъждането на резултатите е на 15 страници и е задълбочено и 
аналитично. Резултатите са сравнени и с подобни в страни с 
напреднала медицина. Наблегнато е на ранното постоперативно 
проследяване  и е предложен алгортъм за наблюдение при 
преканцерози и оперирани за колоректален рак, което е особено 
ценно. 

- Изводите са 8 и са следствие от цялото проучване. Формулирани 
са кратко и ясно и отговарят на поставените цел и задачи. 
Предложени са и 12 препоръки като следствие от 
дисертационния труд за подобряване на ранната диагностика и 
цялостната грижа за тези пациенти. 

- За илюстрация на данните от проучванeто са представени 4 
типични клинични случая. 

- Заключението обобщава данните и подкрепя изводите. 
- Приносите са 18 и не са разделени на оргинални и 

потвърдителни. Смятам,  че това разделяне и обобщаването им с 
намаляване на общия брой би било плюс за работата. 

3. Авторефератът е изложен на 46 страници и в него са представени 
най-съществените факти от дисертационния труд. Отговаря на 
нормативните изисквания. 

4. Публикациите свързани с дисертацията са 4 в български списания 
съответно 2 в Медикарт и 2 в Списание на Българско онкологично 
дружество. Представени са и два доклада на международни 
форуми, на английски език – в Москва и Варна. Смятам, че в 
дисертацията има интересни данни и те биха могли да се публикуват 
в списания с Импакт индекс.          

Заключение:  Смятам че дисертационния труд на тема „Наследственост, 
преканцерози и мониторинг при пациенти с колоректален рак” на д-р 
Гиргина Манолова Стоянова е завършен и отговаря на критерийте за 
присъждане на образователната и научна степен „Доктор”, независимо от 



несъществените критични бележки. Въз основа на изложеното 
препоръчвам на уважаемото жури да гласува положително.  

22 04 21 г.                                                           проф д-р Росен Николов дм 

  

 

 


