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НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

На д-р Божидар Красимиров Христов, на тема: „Оценка на Рот 5пеаг маме
еластографията като метод за диагностика на заболявания на панкреаса“ за

присъждане на образователната и научна степен „доктор” в област на висше
образование 7 „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина”
по научна специалност 01.03.14. „Гастроентерология”.

Научни ръководители: Доц. д-р Владимир Андонов, дм и Доц. д-р Силвия Цветкова, дм

РЕЦЕНЗЕНТ

Доц. д-р Ирина Иванова Иванова, д.м.

Интернист и гастроентеролог, Началник на Клиника по гастроентерология, УМБАЛ

„Св.Марина“, Ръководител на Втора Катедра по Вътрешни болести, Медицински
Университет „Д-р Параскев Стоянов“- Варна

С решение на председателя на Научното жури и съгласно заповед Р-1180/19.05.22 г. на

Ректора на МУ-Пловдив съм определена да представя настоящото становище.

1. Кратки биографични и професионални данни на докторанта:

Д-р Божидар Христов е възпитаник на МУ - Пловдив. От дипломирането си през 2014
год. до момента работи в Клиника по гастроентерология към Университетска болница
„Каспела“. След 2019 год. той е специалист - гастроентеролог, с интереси към
интервенционалните техники в гастроентерологията и към патологията на жлъчни
пътища и панкреас. Д-р Христов има 8 годишен опит като преподавател, като от 2014 до
2018 год. е асистент към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, а от 2018 год.

до момента - към Втора катедра по вътрешни болести, Секция „Гастроентерология“ на

МФ, МУ-Пловдив. Към тази структура Д-р Божидар Христов завършва докторантура в

самостоятелна форма на подготовка.

2. Актуалност на темата на дисертацията

В диагностичния процес при пациенти с вероятно заболяване на панкреаса се

конкурират всички образни методики, но „стандарт“ с качествата неинвазивност,
достъпност и максимална акуратност не е утвърден в клиничната практика. Като всяка
хронична болест, така и хроничният панкреатит се характеризира с прогресираща
органна фиброза, а определянето на разпространението на фиброзата има стадиращо
и прогностично значение. Панкреасната биопсия не е безопасен метод за уточняване на

хроничния панкреатит, освен при специални показания, като предполагаем автоимунен
панкреатит или малигнизация. Неинвазивни биомаркери с роля в панкреасната
патология, подобна на тестовете за оценка на тежестта на хроничните чернодробни
заболявания не са добре проучени. Магниторезонансното изображение на панкреаса
не е придобило значение като мултипараметрично изследване в ежедневната клинична
практика. Едновременно с това сме свидетели на нарастващата честота на хронични
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панкреатити и панкреасни неоплазми, вероятно следствие на разпространението на
затлъстяването и метаболитните нарушения, самостоятелно или в съчетание със
системната консумация на алкохол и не добре разпознати фактори на околната среда.
Известно е, че абдоминалната ехография (05) има множество възможности за оценка
на анатомия, микроциркулация и физични свойства на тъканите, като загуба на
еластичност. Ролята на перкутанната 05 5Ппеаг-маме еластография (5М/Е) при
заболявания на панкреаса не е добре проучена, за разлика от 5тга!т еластографията в

рамките на ендоскопския 05 (ЕО5). Настоящата работа е актуална и необходима, за да
отговори на нуждите, поставени от клиничната практика.

3. Характеристика, обем, структура и оценка на дисертационния труд

Дисертацията на д-р Божидар Христов се състои от 187 страници и следва
традиционната структура: въвеждащи думи - 1 страница; литературен обзор - 50
страници; цел и задачи - 1 страница; методи на изследването - 7 страници; резултати -
68 страници; обобщение на резултатите с обсъждане - 10 страници; изводи - 2

страници; приноси - 2 страници и литературна справка от 191 източника. Дисертацията
има балансирано съдържание и е написана с ясен, красив и изчерпателен стил.

В литературния обзор компетентно и разбираемоса изложени както основните, така
и най-съвременните публикации, в съображение с темата. Изложението съдържа
преглед на хроничния панкреатит и панкреасния дуктален карцином: семиотика;
съвременни епидемиологични данни; методи и проблеми на диагностиката. В тази част
обзорът е с безспорните качества на едно от най-добрите и актуални публикации на
български език с критична съпоставка на диагностичния алгоритъм при панкреасните
болести. Преминавайки в частта за (5 еластография - физични принципи, история на

методиката, видове и приложение при панкреасните заболявания, позитивното
впечатление от предложения текст се засилва. Макар и по трудна тема, обзорът на

публикуваната литература върху 15 еластография е приятен и интересен за прочит.
Дисертантът правилно отчита: липсата на утвърдени нормални референтни стойности
на панкреасната плътност; потенциалните ко-фактори за изчислената панкреасна
плътност в норма и патология; началните данни за ролята на роте 5М/ еластографията
(р5м/Е), като чувствителен метод за откриване на ранните форми на хроничен
панкреатит; интереса към 5М/ еластографията за диференциране на панкреасния
дуктален карцином, като неоплазма с типична дезмопластична реакция. За

систематизиране на информацията в обзора помагат 13 таблици.

Целта на дисертационния труд е амбициозна и клинично ориентирана: да оцени
възможностите на роштеЕ 5Ппеаг-м/ауе еластографията (р5М/Е), като диагностичен метод
при заболявания на панкреаса. Задачите са шест - ясно изложени и определят стъпките

за извършване на проучването.

Методите предполагат проспективно сравнение на (25 еластография на панкреас при
здрави (п-30), при пациенти с потвърден по правилата на добрата клинична практика

хроничен панкреатит (п-35) и при морфологично доказан панкреасен дуктален

аденокарцином (п-38). Посочени са критериите за подбор/включване на пациенти в



прицелните групи. Проучването е проведено в реферативен център за диагностика,

проследяване и лечение на пациенти с болести на панкреаса (УМБАЛ „Каспела”) с

възможности да осигури в пълен обем всички съвременни методи (вкл. ЕО5 с

тънкоиглена аспирационна биопсия). Панкреасната 05 еластография е осъществена с

ехографската система 5етеп5 АСО5ОМ 52000, утвърдена като един от „пионерите“в
р5М/Е. Полезно и изчерпателно е обяснен протоколът на извършване на р5Мм/Е с 5

последователни измерванияв глава, тяло и опашка на панкреаса с успоредно отчитане
на средната панкреасна плътност/ 5пеаг мауе меосну, 5М/У (в т/5) и дълбочината на

зоната на интерес (в ст). При 36 пациенти с дуктален аденокарцином е определена 5М/Л/

чрез 10 измервания отделно в тумора и в околния паренхим. Статистическите методи
съответстват на работната хипотеза и задачите на проучването и са компетентно
посочени и използвани.

Собствените резултати са отлично илюстрирани чрез 48 фигури, 24 таблици и 2

схеми. Обсъждането на данните следва последователността на задачите и стои след
анализ и обобщение на резултатите по всеки от поставените научни проблеми. Така, д-
р Христов извежда общи референтни стойности/норма за 5М/У в глава (средно 1,18 т/5),
тяло (1,20 т/5) и опашка (1,14 т/5) на панкреаса, поради липса на влияние на фактора
„пол“върху измерванията. Липсата на значима разлика в отделните части на жлезата
обосновава дефинирането и на обобщена стойност за нормалната еластичност на целия
панкреасен паренхим от средно 1,17 т/5. За да се задълбочи стойността на проучването,
панкреасната плътност се посочва и в референтна долна и горна граница (съответно 0,66
и 1,64 т/5) и 9096 доверителен интервал. В изпълнение на задача 2 дисертантът
установява средна стойност на 5М/М при хроничен панкреатит от 1,85 т/5 (глава), 1,76
т/5 (тяло) и 1,63 т/5 (опашка) и средноаритметична стойност за целия паренхим от 1,75
т/5; според тежестта на панкреатита, най-висока плътност на жлезата се определя при
пациенти с Клас 4 СатЪБпаве; плътността на тялото на панкреаса при хроничен
панкреатит е еквивалентна на средната 5М/У на жлезата при тази патология. Интерес

представлява наблюдението за връзката на 5М// и ВМ! на пациентите с хроничен
панкреатит, което поставя и въпроса за следващ анализ за причинно-следствените
отношения между тези показатели. Резултатите от задача 4 извеждат важното
твърдение, че р5Мм/Е е прецизен метод за диференциране на пациентите с хроничен
панкреатит; праговата стойност от 1,41 т/5 е с чувствителност 9196 и специфичност 9096

за диагностика на тази трудна патология. Панкреасният дуктален аденокарцином е

„твърд“ тумор с 5М/МУ в нодула средно 2,55 т/5 при мъже и 3,30 т/5 при жени, а

обобщено средната стойност на 5М/УМ в нодула е 2,92 т/5. С високо клинично значение
е категоричният извод, че панкреасната 5М/Е може да бъде полезна в трудната
диференциална диагноза между хроничен панкреатит и панкреасен рак. Ефективността
на 5М/Е надхвърля диференциацията на тези състояния на база на биомаркера СА 19-9.
За мен изключително интересно е наблюдението за висока плътност на околния на

тумора паренхим с коректния анализ на тази връзка от дисертанта и двете направления
(напредналият хроничен панкреатит е по-силна преканцероза м5. панкреасният
дуктален аденокарцином засилва фиброгенезата на околния паренхим). Минимална
корекция е необходима в графичното изображение на данните от 5М/У, според тежестта



на хроничния панкреатит (клас 1 в графиката съответства на клас 2 и т.н) и в таблица 30
за стойностите на 5МЛ/ при дуктален аденокарцином, защото липсват данните за
плътност на околния на тумора паренхим. Бих препоръчала добавяне на илюстрация на
метода на р5М/Е с дигитални записи на изображения. Сред множеството интересни
резултати, единствено бих отчела като малък недостатък липсата на анализ на
приложимостта или успеваемостта на р5м/Е, т.е при какъв дял от последователно
диагностицираните случаи в Клиниката е било възможно пълноценно изследване,
покриващо нуждите от панорамно изображение на панкреасната жлеза в трите региона.
Обнадеждаващ практиката ни извод е относно хомогенността на промените при здрави
и при болни с хроничен панкреатит, което позволява приложимост на метода и при
„трудни“за перкутанна ехография случаи.

Логично следствие на посочените резултати и дискусия са 13 ясно формулирани и

информативни изводи. Дисертационният труд на д-р Божидар Христов има безспорни
приноси с оригинален характер, което прави работата му иновативна извън нашата
страна и е предпоставка за бъдещо значение на академичната популярност на

колектива, вкл. в публикуваната литература като цитирания.

Литературната справка от 191 източника, 4 от които на български език отговаря на
изискванията за пълнота и актуалност.

Във връзка с дисертационния труд Д-р Божидар Христов предлага 3 пълнотекстови
публикации, 2 от които в международни авторитетни реферирани списания; на всички
публикации д-р Христов е водещ автор.

Оценка на приносите на дисертационния труд

Приемам напълно посочените заключения и приноси на дисертационния труд.
Значимостта на разработката се подкрепя от компетентния анализ от позицията на

клиницист с опит и интереси в заболяванията на хепатобилиарната система и панкреаса
и интервенционалната гастроентерология в съчетание с интелигентност и познания в

статистическата обработка и представяне на данните. Изследването на д-р Божидар
Христов и колективът на тази разработка, по мое мнение, е чест за всяко научно
списание и форум в медицината. Темата ехографското изследване на панкреаса е

ползотворна и с това, че поставя възможности за продължаване на разработването й.

Така, бих препоръчала на д-р Христов да съпостави панкреасната плътност с 05

еластография на черен дроб и слезка при пациентите с хроничен панкреатит.
Изключителна стойност би имал и количествения/автоматичен анализ на фиброзната
тъкан в панкреасна биопсия от тумора с резултатите от 5М/М. В ръцете на

гастроентеролози, ерудирани в интегрирането на всички класически и иновативни

методи за диагностика и с практика в минимално инвазивните техники, като ЕО5, (5 се

явява бъдещият „стандарт“ за заболяванията на панкреаса.

4. Критични бележки

Липсват основания за критични бележки.

5. Заключение



Прегледът на дисертационния труд и предложените публикации обосновават моето
положително становище. Бих искала да препоръчам на уважаемото Научно жури да
присъди на д-р Божидар Красимиров Христов образователната и научна степен
„Доктор“по научната специалност „Гастроентерология“.

Ко|1бпа Ммапоуа /
МО, РНО

Дата: 19 юни 2022 година

Варна /Доц.Д-р Ирина Иванова, дм/


