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1. Актуалност и целесъобразност на тематиката:

Заболяванията на задстомашната жлеза представляват сериозно предизвикателство пред

съвременната медицина. Менажирането на хроничния панкреатит и панкреасния дуктален

аденокарцином и към настоящия момент е неефективно, което се обуславя от обикновено

късната диагноза на тези заболявания. Този факт подчертава необходимостта от нови методи

за по-акуратна диагностика на панкреасната патология. Сред тях изпъква ултразвуковата

еластография -- образна методика, интерпретираща патологичните процеси в тъканите на

базата на промяната в тяхната еластичност. Методът е успешно прилаган при оценка на

заболявания на черен дроб, млечна жлеза, щитовидна жлеза и др. Навлизането на точковата

напречно-вълнова еластография разкрива нови хоризонти и позволява приложението на

метода върху дълбоко разположени структури включително и върху панкреаса. В този

контекст тематиката на дисертационния труд е съсвсем актуална и акуратно определена.



2. Структура на дисертационния труд

Дисертационният труд се придържа към обичайното структуриране на работа от този тип, изложен е

на 187 стандартни машинописни страници. Трудът е илюстриран с 48 фигури, 37 таблици и 2 схеми. Стилът

е достъпен, на литературен език

З. Отразяване на литературата по проблема.

Литеартурният обзор е обхватен и детайлен. Последователно са приведени литературни данни

за патоморфологичните характеристики на хроничния панкреатит и панкреасния дуктален

аденокарцином, които теоретично обососновават приложимостта на ултразвуковата еластография при

тези заболявания. Представени са в пълнота съществуващите до момента образни, интервенционални,

функционални и лабораторни методи за диагностика на панкреасните заболявания като са обстойно

дискутирани техните предимства и недостатъци. Убедително е мотивирана нуждата от нови техники

за ранна и прецизна диагноза на хроничния панкреатит и панкреасния рак. Във втори раздел детайлно

е разгледан метода ултразувкова еластография. Представени са физичните основи на метода, както и

съществуващите до момента еластографски техники - количествени и качествени. Особено внимание

е обърнато на метода Ропи 5Неаг мгауе - еластография. Изложени са неговите техничнески аспекти

и на тази база убедително е доказана неговата приложимост върху панкреаса. Финално са представени

проведените до момента проучвания по темата, получените резултати и въпросите, на които следва да

се отговори.

Структурата и обема на литературния обзор отразява изчерпателно съществуващите до момента

литературни данни и показва отлично познаване на проблема.

Литературната справка включва 191 източника - 4 на български автори и 187 на латиница.

Преобладаващата част от тях са публикувани през последните 10 години, което потвърждава

актуалността на проблема.

4. Материал и методика на проучването

Проучването включва 103 пациенти - 35 пациенти с хроничен панкреатит, 38 с панкреасен

дуктален аденокарцином, както и 30 здрави възрастни доброволци с нормален панкреасен паренхим.

Дефинирани са критериите за включване в изследването. Подробно са описани техниките на
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използваните основни диагностични процедури, а именно стандаратна абдоминална ехография,

компютърна томография с контрастно усилване, перкутанна иглена или ехоендоскопска иглена

биопсия и точкова напречно вълнова ултразвукова еластография. Анализът на данните е осъществен

с актуални версии на статистическите програми ТВМ БР55, 27.0 (2020), МеаСас 20.014 (2021)

(специализирана програма за медицински анализи) и статистическата програма Миша версия 19

(2020).

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд

Целта „Да се оценят възможностите на метода Рош Бнеаг У/ауе - еластография за диагностиката на

заболявания на панкреаса“ е конкретна.

Изведени са шест задачи, които уточняват поставената цел.

Резултатите и обсъждането следват поставените задачи, което улеснява възприемането.

В задача 1 са изведени референтни стойности на 5У/У при пациенти с нормален панкреасен паренхим.

Изследвата е зависимостта на получените резултати от различни фактори - пол, ВМПТ, дълбочина на ВОГ и др.,

като по този начин убедително е доказана обективността на метода р5У/Е. Получените данни критично са

съпоставени с литературните и са анализирани възможните причини при наличие на несъответствия.

По задача 2 са определени средни стойности на 5У/У при пациенти с хроничен панкреатит. Извършена

е обща характеристика на пациентската популация. Интерес представлява анализа на зависимостта на 5УУУ от

стадия на хроничния панкреатит определен според СатЪпаве класификацията, който доказва, че стойностите

на 5У/У корелират с тежестта на хроничния панкреатит. Критично са оценени сходствата и разликите на

получените данни с литературните.
В задача 3 детайлно е анализирано влиянието на различни фактори върху измерените стойности на 5М/У

при пациентите с хроничен панкреатит. Доказано е, че дълбочината на ВОГ и ВМПТ показват значима обратна

асоциация със стойностите на 5У/УМ. В последвалото обсъждане е потърсена теоретична обосновка на

получените резултати.
В задача 4 е оценена прецизността на метода р5УМ/Е за диференциране между хроничен панкреатит и

нормален панкреасен паренхим. Получените резултати очертават значимо предимство на раУ/Е пред

конвенционалната абдоминална ехография за поставяне на диагнозата хроничен панкреатит.

В задачи 5 и 6 се анализира метода р5У/Е при пациенти с панкреасен дуктален аденокарцином.

Установено е, че р5У/Е диференцира между хроничен панкреатит и ПДА с висока прецизност, чувевителност

и специфичност, значително превъзхождащи стандартната ехография и съпоставими с тези от КТ. Важна от

практическа гледна точка е изследвата зависимост на р5УМГЕ и туморния макрер СА 19-9 от наличието на

обструктивен иктер. Доказано е, че р5УМГЕ не се влияе от наличието на билиарна обструкция за разлика от СА

19-9 и има значимо предимство като диагностична прецизност в тази субпопулация.

Получените изводи, 12 на брой, са конкретни и логично следват поставените задачи и резултатите от
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проучването.

Дисертационния труд включва голям брой измервания. Та са обработени прецизно, правилно

анализирани и представени. Статистиката е коректна. Дисертацията е завършен научен труд, предлагащ

методология, която може да послужи и за други проучвания.

Д-р Христов представя три публикации в пълен текст, две в чуждестранни списания (една

статия в списание индексирано в З5сорив и Мер о 5с1тепсе) и една в българско издание.

Авторефератът отразява коректно дисертационния труд.
6. Приноси на дисертационния труд към тематиката

Приемам приносите дефинирани от автора. Проучването на метода р5У/УЕ при пациенти с

хроничен панкреатит и панкреасен карцином е оригинално изследване, което освен научно има и

практическо приложение в диагностикатата на панкреасната патология.

З. Критични бележки и препоръки
Към труда могат да се направят минимални критични бележки.

1.  Нее уместно в заглавието името на метода да е изписано на латиница. Изписването на рау/Е
като точкова напречно-вълнова еластография би допринело за утвърждаването на термина на

български език.

2. Единични фигури от литературния обзор нямат означения, които да показват дали са авторски

или заимствани от литературата.

Направените малки бележки ни най-малко не намаляват стойността на дисертационния труд.

8. Лични данни за автора
Д-р Божидар Христов, завършва средно образование през 2008 година в Езикова гимназия

„Пловдив“, а през 2014 - медицина в Медицински университет Пловдив. От 2014 година до момента

е лекар в Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Каспела“. В периода 2014-2018 е асистент в

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, а от 2018 до момента - във Втора Катедра по

вътрешни болести, секция „Гастроентерология“. От 2019 година има призната специалност по

Гастроентерология, като от същата година е и докторант на самостоятелна подготовка. Има

завършени шест курса за високоспециализирани дейности в сферата на гастроентерологията.
Владее английски език.

9. Заключение

Дисертационния труд „РОПЧТ 5НЕАВ УМ/АУЕ ЕЛАСТОГРАФИЯ КАТО МЕТОД ЗА



ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПАНКРЕАСА“с автор: д-р Божидар Красимиров

Христов, асистент и докторант на самостоятелна подготовка, е задълбочено поручване базирано

на съвременен метод за образна диагностика, с висока клинична стойност и практическо

приложение. Изводите и приносите в дисертацията имат научно-практическа стойност за

диагностицирането и мониторирането на значими заболявания. Трудът легиримира автора като

млад и надежден изследовател, отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния

състав в република България и покрива тези на Правилника за условията и реда за придобиване

на научни степени и заемане на академични длъжности на Медицински университет -Пловдив.

Убедено давам своя положителен вот и препоръчвам на уважаваните членова на Научното жури

да подкпреят присъждането на образователната и научна степен „доктор“ на д-р Божидар

Красимиров Христов, асистент.
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