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Тема,, Съвременни клинични проучвания върху диагностиката и лечението на остри 
хирургични коремни заболявания в детска възраст“ -докторант по Научна специалност 
Детска Хирургия /03.01.52/

Научен ръководител: Проф. д-р Пенка Стефанова, д.м.
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1 .Кратки данни за докторанта:

Д-р Калоян Иванов Георгиев завършва висшето си медицинско образование през 2018 г. 
в Медицински факултет на Тракийски Университет-Стара Загора.От 2019г. е зачислен за 
докторант по научната специалност Детска хирургия. Притежава добра езикова 
подготовка Немски- С1, Английски -  Кембридж сертификат, както и много добра 
компютърна грамотност. Добро владеене на Microsoft Office packet. Притежава добри 
организационни и менторски умения, придобити чрез водене на лекции и упражнения на 
студенти по медицина и в програмата на докторантурата си в МФ-ТрУ-Стара Загора. През 
следването си проявява повишен интерес към специалността Детска хирургия и взема 
участия в български и международни форуми по специалността.

2. Актуалност и значимост на темата:

Според проучването острият хирургичен корем при деца се развива при различни 
заболявания, като те не винаги изразяват точно симптомите и диагностиката и лечението 
са по-трудни, отколкото при възрастни. Традиционният подход към острата коремна 
болка и диференцирането между мезентериален лнмфаденит и апендицит при деца се 
основава на изчерпателна анамнеза и статус, както и диагностициране на различните 
етиологични причини, въз основа на възраст, местоположение и съпътстващи симптоми. 
Остър неспецифичен или първичен мезентериален лимфаденит е възпалително състояние, 
засягащо чувствителността на лимфните възли, като обикновено се смята за доста често 
срещано явление, което е от значение за диференциалната диагноза между него, 
апендицит и инвагинация. Наскоро извършени проучвания сред деца със съмнение за 
апендицит или инвагинация потвърждават, че мезентериалният лимфаденит е най-честата



алтернативна диагноза. Макар че в диагностицирането на острите коремни хирургични 
заболявания на съвременния етап се използват висококачествени образни изследвания, 
неговата етиология и подходящо лечение не са ясно определени.

Цел на дисертацията е оценка на методите и създаването на алгоритъм със съвремнна 
диагностична и хирургична схема на лечение на острите коремни хирургични заболявания 
при деца /остър мезентериален лимфаденит, неперфоративен и перфоративен апендицит, 
ОЧН и други остри коремни заболявания/, приложен в необходимото време и 
предотвратяващ усложненията и негативните лапаротомии.

Бързото развитие, прогресията и честото усложнение на заболяването при деца поставя 
необходимостта от търсене на нови обективни показатели и комбинация от методи за 
диагностика, използвани в последователност, която максимално бързо и с най-голяма 
точност да доведе до правилната диагноза.

В детска възраст възможностите за изпълняване на пълния набор от образни изследвания 
са ограничени. Търсенето на лабораторни предиктори за ранно отдиференциране на остър 
апендицит и поставянето на точна диагноза е цел пред съвременните детски хирурзи. С 
използването на различни лабораторни, микробиологични, имунологични и 
инструментални методи на изследване не винаги е възможно да се постави категорична 
диагноза остър апендицит, особено когато той е усложнен.

Въпреки развитието на медицината на съвременния етап диагностицирането и лечението 
на острия апендицит при деца с атипич остава актуален проблем в коремната хирургия и 
е предизвикателство към съвременните хирурзи.

Темата на дисертация е удачно избрана и е актуална и значима.

Литературният обзор показва добро познаване на материята. Написан е на базата на 288 
публикации, от които над 50% са от последните 10- предимно от последните 5 години. 
Похвално е, че са цитирани български автори, работили по проблема преди дисертанта.

Изложени са съвременните данни по всички аспекти на проблема -решени и дискусионни. 
Литературният обзор завършва с обобщение на някои нерешени въпроси у нас, които 
мотивират целта на проучването: „ Да се изработи рационален алгоритъм за диагностика и 
лечение на спешни хиругични състояния в детска възраст, който да доведе до по-добро 
предоперативно овладяване на тежката симптоматика и по-бързото им възстановяване“. За 
изпълнение са поставени следните задачи:

Да се направи сравнителна характеристика на рутинните диагностични тестове 
(самостоятелно и в комбинация) с тези на съвременни проинфламаторни лабораторни 
маркери, използвайки критерии за адекватна диагностика и лечение на острите коремни 
заболявания в детска възраст.



Да сс изработи осъвременен рационален алгоритъм за по-добро предоперативно 
овладяване на симптоматиката и прилагане на най-добрите своевременни хирургични 
методи.

Темата е актуална и е избрана удачно. Проучването има ретроспективен характер, като 
материалът е достатъчен по обем и релрезентативност. Проследени са 896 деца с различни 
форми на остри хирургични заболявания за период от 10 години /2012 -2022/, подбрани по 
строго определени от дисертанта критерии. Използвани са съвременни и адекватни за 
проведените изследвания методи по определен протокол. Разработена е оценка на 
хирургическите резултати, включваща строго дефинирани показатели. Статистическият 
анализ е проведен на базата на съвременни статистически метода

Д-р Георгиев представя цялостна оценка на реалното състояние на проблема при 
пациентите. Акцентът е върху ранната клинична диагноза,с използване в диагностиката на 
пациентите на комплекс от лабораторни, имунологични и инструментални методи. 
Интерес предизвиква комплекса от предложените лабораторни и имунологични проби. 
Анализът на данните от проведените проучвания насочва дисертантът да създаде 
алгоритъм за диагноза и поведение, които биха подобрили прогнозата и имат научно- 
приложен характер.

Структурата на дисертационния труд е съобразена с изискванията за стандартно оформяне 
на дисертационен труд. Написан е на 160 страници, включващ: съдържание /1 стр./, често 
използвани съкращения /1 стр./, въведение / 1 стр./, литературен обзор /50 стр./, цел и 
задачи /1 стр./, пациенти и методи на изследване /25 стр./, резултати и обсъждане /66 стр./, 
изводи /2 стр./, заключение /2 стр./, приноси /1 стр./, научни публикации /1 стр./, 
литература /11 стр./. Трудът е богато онагледен с 54 таблици, 45 фигури и 8 диаграми. 
Цитираната литература включва 297 заглавия, от които 20 на кирилица и 277 на латиница 
Резултатите от дисертацията са добре онагледени. Използваните лабораторни, 
имунологични и оперативни методи са прецизирани. Направена съвременна клинико- 
диагностична характеристика на 864 деца в най-изявената за заболяването детска възраст 
за периода 2012 -2022 г., Принос в проучването е изясняване на сензитивните маркери на 
възпалението /левкоцитоза, CRP, прокалцитонин, феритин, 11-6,11-10 IgG и IgM/ и тяхната 
асоциация като предиктивни за изход от оперираните деца. Анализирани в резултатите са 
и времетраенето на болничния престой, както и типа на оперативна намеса. 
Дисертационният труд завършва с конкретни, добре дефинирани изводи, произтичащи от 
проведените проучвания,създаващи представа за цялостното състояние на проблема в 
последните години. Създадене диагностично - лечебен алгоритъм с научно-приложен 
характер.

Според дисертанта ОХК си остава актуален проблем на спешната хирургия, за 
разрешаването на който се изисква своевременно разпознаване на симптомите и ранно 
започване на лечението. Той предполага че бъдещите изследвания трябва да се



съсредоточат върху търсенето на нови диагностични имунологични тестове, към сега 
съществуващите и проучени биомаркери. Чрез този подход точността на 
диагностицирането на апендицит може да се подобри, като се намали броят на 
извършените „бели“ апендектомии, предполагаемото неблагоприятно въздействие върху 
пациентите и разходите за лечение.

След запознаване с предоставената ми дисертация и публикации, представянето пред 
Комисията за автентичност на проучването и проверката за достоверност на резултатите, 
отразени в анкетните карти на пациентите ,както и разширения катедрен съвет,ми даша 
основание да направя извода, че те отговарят на нормативно поставените изисквания за 
придобиване на образователна и научна степен доктор“.

Изследователската, приложната и публикационната дейност отговарят на критериите и 
изискванията, посочени в Закона за развитието на академичния състав в Република 
България и в Правилника за неговото прилагане

Гореизложсноното ми дава основание да дам своя положителен вот за официалната 
защита на дисертационния труд на д-р Калоян Иванов Георгиев, докторант по Научна 
специалност Детска Хирургия /03.01.52/ към Медицински факултет на Тракийски 
Университет-Стара Загора“и да препоръчам на уважаемото Научно жури също да гласува 
положително, а на Факултетния съвет на Медицински факултет към Тракийски 
университет да присъди образователната и научна степен ‘доктор’.

06.04.2022 Изготвил

Варна
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Department of General and Operative Surgery - Medical University - Varna

Subject: the dissertation of Dr. Kaloyan Ivanov Georgiev Department of Special Surgery at the 
Medical Faculty of the Thracian University-Stara ZagoraScientific specialty "Surgery'’. I 
participate in the composition of the scientific jury of the competition according to the order of 
the Rector of TrU № 880/31 .03.2022.

Topic "Modem clinical studies on the diagnosis and treatment of acute surgical abdominal 
diseases in childhood” -doctoral student in Pediatric Surgery /03.01.52/

Scientific adviser: Prof. Dr. Penka Stefanova, Ph.D.

Scientific consultant: Prof. Dr. Krassimira Kalinova, Ph.D.

1. Brief information about the doctoral student:

Dr. Kaloyan Ivanov Georgiev completed his higher medical education in 2018 at the Medical 
Faculty of the Thracian University-Stara Zagora. is enrolled as a doctoral student in the field of 
Pediatric Surgery. He has good language skills German-Cl, English-Cambridge certificate, as 
well as very good computer literacy. Good command of Microsoft Office packet. He has good 
organizational and mentoring skills, acquired through lectures and exercises of medical students 
and in his doctoral program at MF-TrU-Stara Zagora. During his studies he showed increased 
interest in the specialty of Pediatric Surgery and took part in Bulgarian and international forums 
in the specialty.

2. Relevance and significance of the topic:

According to the study, acute surgical abdomen in children develops in various diseases, but they 
do not always accurately express the symptoms and diagnosis and treatment are more difficult 
than in adults. The traditional approach to acute abdominal pain and the differentiation between 
mesenteric lymphadenitis and appendicitis in children is based on a comprehensive history and 
status, as well as diagnosing various etiological causes based on age, location and concomitant 
symptoms. Acute nonspecific or primary mesenteric lymphadenitis is an inflammatory condition 
affecting the sensitivity of the lymph nodes, and is usually considered a fairly common 
phenomenon, which is important for the differential diagnosis between it, appendicitis and 
intussusception. Recent studies in children with suspected appendicitis or intussusception 
confirm that mesenteric lymphadenitis is the most common alternative diagnosis. Although high- 
quality imaging is used in the diagnosis of acute abdominal surgery at the present stage, its 
etiology and appropriate treatment are not clearly defined.



The aim of the dissertation is to evaluate the methods and create an algorithm with modern 
diagnostic and surgical treatment of acute abdominal surgical diseases m children / acute 
mesenteric lymphadenitis, non-perforated and perforated appendicitis, OCHN and other acute 
abdominal diseases /, applied in time, complications and negative laparotomies.

The rapid development, progression and frequent complication of the disease in children 
necessitates the search for new objective indicators and a combination of diagnostic methods 
used in a sequence that quickly and accurately lead to the correct diagnosis.

In childhood, the possibilities for performing the full range of imaging studies are limited. The 
search for laboratory predictors for early differentiation of acute appendicitis and accurate 
diagnosis is a goal for modern pediatric surgeons. With the use of various laboratory, 
microbiological, immunological and instrumental methods of research it is not always possible to 
make a definitive diagnosis of acute appendicitis, especially when it is complicated.

Despite the development of medicine at the present stage, the diagnosis and treatment of acute 
appendicitis in children with atypical remains a current problem in abdominal surgery and is a 
challenge to modem surgeons.

The topic of the dissertation is well chosen and is relevant and significant.
tf

The literature review shows a good knowledge of the subject. It is written on the basis of 288 
publications, of which over 50% are from the last 10 - mostly from the last 5 years. It is 
commendable that Bulgarian authors who worked on the problem before the dissertation are 
cited.

The current data on all aspects of the problem are presented - solved and debatable. The 
literature review concludes with a summary of some unresolved issues in our country, which 
motivate the purpose of the study: and their faster recovery "in the performance of the following 
tasks:

To make a comparative characteristic of routine diagnostic tests (alone and in combination) with 
those of modem proinflammatoiy laboratory markers, using criteria for adequate diagnosis and 
treatment of acute abdominal diseases in childhood.

To develop an updated rational algorithm for better preoperative management of symptoms and 
application of the best timely surgical methods.

The topic is current and has been chosen appropriately. The study is retrospective in nature, and 
the material is sufficient in volume and representativeness. 896 children with various forms of 
acute surgical diseases for a period of 10 years /2012 -2022 / were selected, selected according 
to strictly defined criteria by the dissertation. Modem and adequate for the conducted research 
methods according to a certain protocol were used. An evaluation of the surgical results has been



developed, including strictly defined indicators. The statistical analysis was conducted on the 
basis of modern statistical methods

Dr. Georgiev presents a comprehensive assessment of the real state of the problem in patients. 
The emphasis is on early clinical diagnosis, using in the diagnosis of patients a complex of 
laboratory, immunological and instrumental methods. Of interest is the complex of proposed 
laboratory and immunological tests. The analysis of the data from the conducted researches 
directs the dissertation to create an algorithm for diagnosis and behavior, which would improve 
the prognosis and have a scientific-applied character.

The structure of the dissertation is in accordance with the requirements for standard design of the 
dissertation. It is written on 160 pages, including: content / 1 page /, frequently used 
abbreviations / 1 page /, introduction / 1 page /, literature review / 50 pages /, purpose and tasks /
1 page /, patients and methods of research / 25 pages /, results and discussion / 66 pages /, 
conclusions / 2 pages /, conclusion / 2 pages /, contributions / 1 page /, scientific publications / 1 
page /, literature / 11 pages ./. The work is richly illustrated with 54 tables, 45 figures and 8 
diagrams. The cited literature includes 297 titles, of which 20 in Cyrillic and 277 in Latin. The 
results of the dissertation are well illustrated. The laboratory, immunological and operative 
methods used are precise. Made modem clinical and diagnostic characteristics of 864 children in 
the most pronounced childhood for the disease for the period 2012-2022, Contribution to the 
study was clarification of sensitive markers of inflammation / leukocytosis, CRP, procalcitonin, 
ferritin, 11-6, II- 10 IgG and IgM / and their association as predictive of outcome in operated 
children. The results also analyze the duration of the hospital stay, as well as the type of surgical 
intervention. The dissertation ends with specific, well-defined conclusions arising from the 
research conducted, creating an idea of the overall state of the problem in recent years. Creation 
of a diagnostic-therapeutic algorithm with a scientifically applied character.

According to the dissertation, OHC remains an urgent problem of emergency surgery, the 
resolution of which requires timely recognition of symptoms and early treatment. He suggests 
that future research should focus on the search for new diagnostic immunological tests, in 
addition to existing and studied biomarkers. This approach can improve the accuracy of the 
diagnosis of appendicitis by reducing the number of 'white' appendectomies performed, the 
perceived adverse effects on patients and the cost of treatment.

After getting acquainted with the dissertation and publications provided to me, the presentation 
to the Commission for the authenticity of the study and verification of the results reflected in the 
patients' questionnaires, as well as the extended department council, gave me reason to conclude 
that they meet regulatory requirements, for obtaining the educational and scientific degree 
"Doctor".



The research, applied and publishing activities meet the criteria and requirements specified in the 
Law on the Development o f Academic Staff in the Republic of Bulgaria and in the Regulations 
for its implementation.

The above gives me reason to give my positive vote for the official defense of the dissertation of 
Dr. Kaloyan Ivanov Georgiev, PhD in Pediatric Surgery /03.01.52/ at the Medical Faculty of the 
Thracian University-Stara Zagora "and to recommend to the esteemed Scientific the jury should 
also vote in favor, and the Faculty Council of the Medical Faculty of the Thracian University 
should be awarded the educational and scientific degree of'Doctor*.

06.04.2022 Prepared byj.

Varna Prof. Dr. Nikola Yordai


